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Stærke, dekorative og fleksible



Eternit® PLAN – PerleEternit® PLAN – Granit

Eternit® PLAN brædder er et enestående og stærkt 

byggemateriale til bygningsdele, hvor man ønsker  

en karakterfuld beklædning, men samtidig ønsker at 

minimere kravene til vedligeholdelse mest muligt. 

Brædderne fremstår med en smuk mat slebet 

overflade og bevarer deres udseende og fulde styrke  

år efter år. Eternit® PLAN brædder er fremstillet af  

miljøvenligt fibercement og er nemme at bearbejde  

og montere. 
Eternit® PLAN – Siena Eternit® PLAN – Flint

og funktionelt
Smukt, holdbart



Perle Sand Flint

Granit

Eternit® PLAN er fremstillet af gennemfarvet fiber-
cement. Farven er således ens hele vejen igennem 
produktet og kan ikke slides af.

Mulighederne er mange
Eternit® PLAN brædder kan bruges overalt, hvor man 
ønsker en stærk overflade til facader, carporte, gavle,  
kviste, brystninger, stern, underbeklædninger eller  
vindskede. 

Eternit® PLAN fås i smukke farver, som matcher 
hinanden i en æstetisk palette. Farvepaletten giver mange 
muligheder for at arbejde med facadens udtryk i forhold 
til det omgivende landskab eller byrum.

Bearbejdning og format
Afkortning eller anden bearbejdning udføres med 
almindeligt håndværktøj eller langsomtgående el-værktøj. 
Benyttes hurtigtgående rundsav, skal der tilsluttes  
støvafsugning. Huller bores med langsomtgående 
 installationsbor med hårdtmetalskær.

Eternit® PLAN – Flint

kvalitet
Gennemfarvet
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Produktoversigt

Format (mm) 150 x 2500 x 6 200 x 2500 x 6 250 x 2500 x 6 300 x 2500 x 6

Vægt (kg/brædt) 3,8 5,1 6,2 7,5

Farver Perle, Sand, Flint, Granit, Jade, Okker, Siena og Rust

Forbrug ved montage af hele brædder:

Brædder pr. m2 2,7 2 1,6 1,3

Skruer pr. brædt (stk.) 7 7 7 7

Vandret montering: EPDM pr. brædt (lbm.) smalt 0,72 1,02 1,32 1,62

 EPDM pr. brædt (lbm.) bredt 0,12 0,17 0,22 0,27

Lodret montering: EPDM pr. brædt (lbm.) smalt 0,84 1,19 1,54 1,89

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

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

Alle produkter fra Cembrit er fremstillet af miljøvenlige ma-
terialer 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.


