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2      Ingår i MINERIT CONCEPT (Cembrit Heavy Duty har bytt namn)

Cembrit Construction
Funktionell, cementgrå basskiva

CEMBRIT CONSTRUCTION (HEAVY DUTY)

Sveriges vanligaste fasadskiva! Levereras neutralt cementgrå men kan en-
kelt målas i valfri kulör efter montage. Skivan (som tidigare hette Minerit /
Heavy Duty) har använts i nordiskt klimat med stor framgång sedan början 
på 80-talet, i alla fasadtillämpningar från uthus till stora kontorshus, på hela 
eller delar av fasaden. 

Det är som sagt enkelt att måla Cembrit Construction med snyggt resul-
tat. Men i vissa tillämpningar, tom t ex marksockel, är det en god idé att 
lämna skivan omålad. Är det en verkligt tålig finish du är ute efter finns det 
inget som slår den obehandlade cementytan hos Cembrit Construction.
Alla skivorna i Minerit produktkoncept är alkaliska vilket gör det svårt för 
mögel och andra mikroorganismer att få fäste. Inte heller gnagare eller 
insekter rår på skivorna. Trots detta är Cembrit Construction miljövänlig 
och helt fri från hälsovådliga ämnen.
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CEMBRIT CONSTRUCTION

Cembrit Construction Målas på 
plats Lackerad Färg Hydrofoberad Mått  

mm
Tjocklek 

mm

Cembrit Construction Ja Nej Cementgrå Ja 1192 x 2500
1192 x 3050

8 
8

Cembrit Construction 
specialformat för sockel Nej (se sid2) Nej Cementgrå Ja 595 x 2500 8

PS. En komplett byggsats skivor med tillbehör garante-
rar enkel och kostnadseffektiv montering.  Dessutom 
typritningar med lösningar på alla små detaljer som 
kan ställa till problem. Ett snyggt prydligt slutresultat 
kan utlovas.

Skivorna finns tillgängliga i standardformat men 
kan även måttbeställas efter dina önskemål.



Cembrit AB marknadsför fibercementskivor tillsammans med  system för hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar för alla typer av hus. 
Produkterna tillverkas med den senaste tekniken utvecklad ur 100 årig tradition. Skivorna finns hos de ledande återförsäljarkedjorna inriktade på 
byggproffs.  Vår personal är en viktig del i vår helhetslösning, de hjälper till med utbildning och skräddarsyr till perfekt passform i ditt projekt. Du får 
en unik partner.
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