Bedre byggeri
i landbruget

www.cembrit.dk

Det foretrukne valg
til landbrugets bygninger
Med fibercementprodukternes mange unikke
egenskaber er de et sikkert valg til alle former for
landbrugsbyggerier. Et aggressivt indeklima kom
bineret med en til tider hård belastning fra det
danske vejrlig gør, at man i landbruget stiller store
krav til de byggematerialer, der indgår i de forskel
lige konstruktioner – eksempelvis væg og tag.
I landbrugsbygninger anvendt til dyrehold, er
luftfugtigheden ofte høj og generende for både
dyr og de mennesker, der opholder sig i byg
ningen. For at sikrer et godt indeklima, bør
man derfor i projekteringsfasen overveje, hvilke
byggematerialer, der egner sig bedst. Fibercement
produkterne kan klare disse hårde belastninger,
bl.a. evner pladen – modsat mange andre tagmate
rialer –at optage væsentlige mængder fugt uden
kondensdryp.
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Nybyggeri eller renovering
Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller
renovering af bestående bygninger, tilbyder
vi produkter,der i materiale, design og farver
tilgodeseralle landbrugets behov.
Ud over materialer til tagdækning kan det på
nybyggeri for eksempel være Eternit® PLAN eller
bølgepladertil arkitektonisk flotte beklædninger
af gavle, tremplereller udhæng.
Ved renoveringsopgaver kan der skabes spæn
dende fornyelser med bølgeplader i flotte farver,
eller ved at udskifte vedligeholdelseskrævende
træværk med Eternit® PLAN plader eller brædder i
fibercement.

Stærke produktfordele
• Hurtig montage
• Komplette løsninger
• Ingen kondensproblemer
• Effektiv lyddæmpning
• Minimal vedligeholdelse
• Lang levetid
Eternit® PLAN plader eller brædder
En smuk og vedligeholdelsesfri løsning til gavl,
trempel eller udhæng. Vælg mellem 9 afstemte
nuancer. Se mere på www.cembrit.dk.
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Langtidsholdbare
løsninger fra Cembrit
Moderne Eternit produkter er langtidsholdbare
og tåler selv de skrappeste påvirkninger, som
det danske vejr byder på. Det sikrer vi igen
nem omfattendeprodukttests og en løbende
overvågningaf et meget stort antal bygninger −
såkaldte holdbarheds-inspektioner. Inspektionerne
gennemføres både i Danmark og i andre lande
i Europa, hvor der opleves ekstreme forskelle i
vejret mellem sommer og vinter.
Den løbende overvågning har været gennem
ført siden 2001 og omfatter bygninger, som er
opført siden 1999. Bygninger inspiceres mindst
én gang årligt, hvor der foretages både visuelle
inspektionerved hjælp af kraftigt optisk udstyr
og gennemføres overfladetests til afdækning af
eventuelle revnedannelser eller skjulte fejl.
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Årlig opfølgning
De indsamlede informationer lagres sammen med
et meget stort antal fotos i en databank, som
er til rådighed for Cembrits udviklingsafdeling.
Informationerne omfatter alle forhold, der har
relation til tagets − eller facadens − funktion
og visuelle fremtræden. Herunder også forhold
som rustnedslagfra siloer eller ventilations
installationer, begroninger, ændringer i farve
nuancer m.v.
Inspektionerne sikrer, at produkterne fra Cembrit
altid lever op til de krav, som vores kunder med
rette kan stille med hensyn til kvalitet og langtids
holdbarhed. De sikrer også, at vi bliver i stand til
at foretage relevante forbedringer i produktions
processen eller håndteringen af produkterne.
På den måde sikrer vi, at vores kunder altid kan
vælge en løsning fra Cembrit i tillid til, at det er
den bedst tænkelige løsning.

“Der er ingen andre produkter, der har vist sig bedre.
Derfor bruger vi fortsat fibercement til taget”
Ronald Rokkedahl på Damgården i Kølby har valgt
Eternit® B6 i mørkegrå til sin nye fjerkræstald. Bølgepladerne
er lagt op i 2005.

Eternit holdbarheds-inspektionerne udføres med kraftigt optisk
udstyr i forening med forskellige praktiske tests til afdækning af
skjulte fejl eller revner.
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Fleksibilitet
og styrke
Perfekt til landbruget
Med vores brede produktprogram tilbyder vi
kompletteløsninger, der kan dække næsten
ethvert behov inden for landbrugsbyggeri.
Produkterneer lette at tilpasse og hurtige at
montere, dermed opnås økonomiske fornuftige
løsninger, uanset om det er driftsbygninger eller
beboelse, det drejer sig om.
Trædesikker kvalitet
Cembrit sætter standarden, når det gælder
bølgeplader, der sikrer mod gennemtrædning.
Både Eternit® B6- og B9 har indstøbte “strips”,
der effektivt sikrer mod gennemtrædning og
dervederstatter det traditionelle trædsikre
underlag.
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Fibercement – et stærkt og miljøvenligt
byggemateriale
Fibercement er et byggemateriale, der opfylder
alle de krav, der med rette kan stilles til moderne
byggematerialer. Det er et miljøvenligt materiale,
der er fremstillet af bl.a. cement, sand og vand
tilsat stærke armerings- og cellulosefibre.
Holdbarhedener lang, og kravene til vedlige
holdelse erminimale.
Gennemtestet kvalitet
– effektiv garanti
Alle produkter fra Cembrit er omfattet af
Købelovensalmindelige bestemmelser, men
herudoverer Eternit® skifer, Eternit® bølgeplader,
Eternit® rygninger og Eternit® plane plader
omfattetaf en 15 års Eternit® Garanti.
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Ventilation
forbedrer indeklimaet og beskytter bygningen
I moderne landbrugsbyggerier, tages der højde
for væsentligt flere faktorer end tidligere. I dag
ønsker man f.eks at variere staldens klima i
forhold til vejrforholdene, det vil sige at få sikret
et stort luftskifte. Det er derfor vigtigt at få den
korrekte ventilation, og der igennem opnå mindre
kondens. Med den korrekte ventilation beskyttes
bygningenskonstruktion og risikoen for råd og
svamp minimeres. Dermed opnås den optimale
levetid for tag, tagkonstruktion og bygningen som
helhed.

L a n d b r u g   

8

Ovenlys
giver bedre trivsel og højere ydeevne
Blødgør lyset – men bevarer styrken
DE-flex Ovenlys Soft Light er en ovenlysplade, der
på en unik måde blødgør lyset uden at reducere
styrken. Det bløde lys er langt mere behageligt at
opholde sig i for både dyr og mennesker.
I avlsbygninger giver det bedre trivsel og forbedrer
dyrenes ydeevne, og i ridehaller giver det roligere
dyr. Pladerne kan monteres præcist dér i tagfladen,
hvor der er behov for det, og kan derved
medvirke til at reducere behovet for kunstigt lys
betragteligt.
Ovenlyspladen er fremstillet af stærkt og langtids
holdbart PC-materiale og er trædefast.
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Tag

Eternit® bølgeplader
Eternit® bølgeplader er fremstillet af miljøvenlig
fibercement. Opbygningenaf pladen i kombination
med bølgeformen giver stor styrke og stivhed.

Eternit ® bølgeplader

Grå

Sortblå

Rødbrun

Teglrød

Mokka

Antracit

Mørkegrå
Ubehandlet

Eternit® bølgeplader fås ubehandlet eller i
seks flotte farver. De farvede bølgeplader
overfladebehandlespå avancerede produktions
anlæg hos vores søsterselskaber, hvor pladerne
grundes og overfladebehandles i en kontinuerlig
proces. Det sikrer en meget holdbar overflade
med en smuk silkeblank finish.

OBS. Eternit® B6-S og Eternit® B9-S indeholder
indstøbte “strips”, der sikrer pladerne mod
gennemtrædning.

Eternit® B6 bølgeplade

Eternit® B5 bølgeplade

Eternit® B7 bølgeplade

Eternit® B9 bølgeplade

Overfladebehandlet

Farver

Format
mm

Tykkelse
mm

Eternit® B5 bølgeplade

Ja

1

1020 x 1220

6

Eternit® B6 bølgeplade

Ja

6

1090 x 1220

6

Eternit B7 bølgeplade

Ja

5

1100 x 1220

6

Eternit® B9 bølgeplade

Ja

1

1025 x 1220

6

Gennemfarvet

®

Eternit® skifer
Eternit® skifer er fremstillet af miljøvenlig fiber
cement.Fås i sortblå eller mørkegrå farve. Over
fladen har en smuk silkeblank finish.

Eternit ® skifer
Eternit® 40 x 40 skifer

Sortblå

Mørkegrå

Eternit® Westerland skifer har en overflade, som
minder om kløvet naturskifer. Fås kun i sortblå
farve og kun som fuldkantet.

Eternit® 30 x 60 skifer

Westerland 30 x 60

Eternit® 60 x 60 skifer

Overfladebehandlet

Farver

Format
mm

Tykkelse
mm

Eternit® skifer

Ja

2

300 x 600
400 x 400
600 x 600

4

Eternit® Westerland

Ja

1

300 x 600

4

Gennemfarvet
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Facade

Eternit® PLAN

Eternit ® PLAN

Eternit® PLAN er fremstillet i miljøvenlig fiber
cement. PLAN-Seal behandlede plader har
gennemgåeten overfladeimprægnering, der giver
en effektiv beskyttelse mod fugt og snavs.
Eternit® PLAN fås gennemfarvet i otte afstemte
nuancer.

Pearl

Sand

Flint

Granit

Jade

Rust

Okker

Siena

Desuden fås også Natur HD, som leveres
uslebet og uden imprægnering i en naturlig
cementgråfarve.

Eternit® PLAN

Gennemfarvet

Overfladebehandlet

Farver

Hydrofoberet

Format
mm

Tykkelse
mm

Ja

Nej

8

Ja

1200 x 2500
1200 x 3050

6 og 8

HardiePlank™
HardiePlank™ facadebeklædning er det suveræne
alternativ til træbrædder. De har samme struktur
og udseende, men er fremstillet af miljøvenlig
fibercement og færdigbehandlet med to lag stærk
og vejrbestandig acrylmaling.
Brædderne kan anvendes overalt til facader og
udhæng, men til forskel fra træbeklædning er de så
godt som vedligeholdesesfrie.
HardiePlank™ brædderne er særdeles stærke,
de slår sig ikke, revner ikke og nedbrydes ikke af
vejrets påvirkning. De kan heller ikke brænde og
tåler iøvrigt ekstremt høje temperaturer. Også
insektangreb afvises effektivt.
Gennemfarvet
HardiePlank™

HardiePlank™

Lysegrå

Creme

Støvgrøn

Hvid

Lysegul

Rødbrun

Jordbrun

Beige

Mintgrøn

Koksgrå

Sort

Overfladebehandlet

Farver

Format
mm

Tykkelse
mm

Ja

11

3600 x 180

8
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En stærk partner
Cembrit er en af Danmarks førende leverandører af kvalitets
materialer til tag- og facadeløsninger. Med moderne produktions
faciliteter hos vores søsterselskaber i flere europæiske lande og et
bredt lokalt distributionsnet er vi en attraktiv samarbejdspartner
for både private og professionelle bygherrer.

Cembrit A/S
Sohngårdsholmsvej 2
Postboks 763
DK-9100 Aalborg
Telefon 99 37 22 22
Telefax 98 12 00 75

Hos Cembrit er vi stolte over at kunne tilbyde et bredt sortiment
af produkter, der dækker næsten ethvert behov til tag eller
facade.Vores tekniske afdeling står altid til rådighed med råd og
vejledningi alle byggeriets faser – fra projektering til montage og
vedligeholdelse.

E-mail: info@cembrit.dk
www.cembrit.dk

Alle produkter fra Cembrit er fremstillet af miljøvenlige materialer
og efter de strengeste kvalitetsnormer på ISO 9001 certificerede
fabrikker.Vores garanti er blandt markedets bedste.
Læs mere på www.cembrit.dk eller ring på telefon 99 37 22 22
for yderligere oplysninger.

www.cembrit.dk

