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De gennemfarvede Cembrit Fusion plader har
en semitransparent, mat overfladebehandling,
Eternit® PLAN anvendes udvendig til let beklædning af facasom lader pladens struktur skinne igennem.
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snavs og fugt.
Indvendig kan Eternit® PLAN anvendes til f.eks. nedhængt
loft.
Eternit® PLAN anvendes såvel til nybyggeri som til renovering og efterisolering af facader.
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Transport
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Opbevaring (også på byggeplads) og oplagring af uemballerede plader skal finde sted
under tag og overdækket med f.eks. presening.
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Dimensioner
Standard bredde

mm

1200

1200

Standard længde

mm

2500

3050

Pladetykkelse

mm

8,0

8,0

1700

Egenskaber
Densitet, tør

kg/m3

1700

Vægt

kg/m

14,6

14,6

kg/plade

43,8

53,4

E-modul med fiberretningen, tør

GPa

8

8

E-modul på tværs af fiberretningen, tør

GPa

7

7

Med fiberretningen, tør

MPa

24

24

På tværs af fiberretningen, tør

MPa

18

18

2

Mekaniske egenskaber
Elasticitetsmodul

Bøjningsstyrke

Termiske egenskaber
Basis varmeledningsevne

W/m °C

0,4

0,4

Varmeudvidelseskoeficient

mm/m °C

0,008

0,008

°C

Max. 80

Max. 80

%

12,0

12,0

mm/m

3

3

ng/m2 s Pa

200

200

Gpa s m /kg

5,0

5,0

Pladetykkelse

mm

±0,8

±0,8

Længde

mm

±3

±3

Bredde

mm

±2

±2

EN 13501

A2, s1-d0

A2, s1-d0

Anvendelsestemperatur
Hygroskopiske egenskaber
Vandabsorption (våd til tør)
Våd-tør-våd (maks.)
Vanddampstransmission (23ºC - 0/99% RH)
Diffusionstæthed
Dampdiffusionsmodstand

2

Tolerancer (jvf. EN 12467)

Brandegenskaber
Brandklasse

www.cembrit.dk

