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URBANNATURE er et moderne byggemateriale, 
der består af miljøvenlige råmaterialer.
Den ny teknologi er udviklet af Cembrit A/S, der 
har mere end 80 års erfaring med fi bercement-
produktion. Vores store erfaring sikrer et holdbart 
produkt, der samtidigt indeholder alle fordelene 
ved fi bercement.

URBANNATURE anvendes til alle former for 
ventilerede, lette ydervægskonstruktioner. Pro-
duktegenskaber som vejrbestandigt, ubrændbart 
materiale, vedligeholdelsesvenligt og høj styrke, 
gør produkterne ideelle til facadebeklædning.

URBANNATURE fremstilles af cement, mineral-
fi ller, PVA- og cellulose fi ber.

Produktinformation

Cembrit Metro er en grå basisplade med en 
fulddækkende lak, der giver en ensartet glat 
overfl ade.
Cembrit Edge er en grå basisplade med en 
semi-transparent lak, der lader pladens grundma-
teriale skinne igennem.
Cembrit True er en gennemfarvet basisplade 
med en transparent lak, der lader pladens grund-
materiale skinne igennem.
Cembrit Fusion er en gennemfarvet basisplade 
med en semi-transparent lak, der giver en uset far-
vedybde i sammenspillet med pladsen grundfarve.  

Se farver på www.urbannature.info eller 
www.cembrit.dk.
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Dimensioner
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Forboring

Der skal altid forbores i pladerne 

Skruer på træ Ø7

Skruer på stål Ø8

Nitter på stål Ø9

Nitter på aluminium Ø9
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Beskyttelsesfi lm
URBANNATURE leveres med en plasticfi lm, der 
beskytter overfl aden under transport og montage. 
Opmærkning til afskæring og boring af huller kan 
ske på folien med blyant.

Plasticfi lmen skal blive på pladen indtil kort 
før selve montagen.

Hvis fi lmen først afmonteres, efter skruer eller 
nitter er monteret, er det sandsynligt, at noget af 
fi lmen vil blive siddende under skrue-/nittehovedet.

Polyetylen er en miljøvenlig polymer, der kan 
brændes ved bortskaffelse.

Plader, der er skåret på projektspecifi kke mål, 
pakkes og leveres med beskyttelsesfi lm imellem 
pladerne.

Finish

Hvis pladerne tildannes på byggeplad-
sen, skal skårne kanter affases med 
sandpapir og forsegles med imprægner-
ingsvæske. Væsken medfølger ved 
levering.
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Tilbehør

Lysningsprofi l

Anvendelse: Lysning, vindue
Materiale: 1,00 mm Aluminium, 

Pulverlakeret
Længde: 2500 mm

L-Profi l

Anvendelse: Vandret fuge, Drypnæse
Materiale: 1,00 mm Aluminium, 

Pulverlakeret
Længde: 3000 mm

Udvendigt hjørne, kvadrat

Anvendelse: Udvendigt hjørne
Materiale: 1,00 mm Aluminium, 

Pulverlakeret
Længde: 3000 mm

Indvendigt hjørne, kvadrat

Anvendelse: Indvendigt hjørne
Materiale: 1,00 mm Aluminium, 

Pulverlakeret
Længde: 3000 mm

Udvendigt hjørne, spids

Anvendelse: Udvendigt hjørne
Materiale: 1,00 mm Aluminium, 

Pulverlakeret
Længde: 3000 mm

Underlag

EPDM bånd
3,0 x 30 mm sort gummi. Ruller á 30 m.
3,0 x 90 mm sort gummi. Ruller á 30 m.
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Fastgørelse Aluminiumslister

DE-fl ex facadeskrue (til træ)
CL-SW 4,5 x 30 / 36 / 41 mm rustfri skruer (A2) med panhoved 
og torx kærv. Umalet eller farver tilsvarende URBANNATURE1) 
Tætningsskive af EPDM.

DE-fl ex Vingeskrue (til træ)
CL-SWW 4,9 x 38 mm rustfri skrue (A2) med panhoved og 
torx kærv. Umalet eller farver tilsvarende URBANNATURE1). 
Tætningsskive af EPDM. Forboring er ikke nødvendig.

DE-fl ex facadeskrue (til stål)
CL-SS 4,8 x 25 mm rustfri skruer (A2) med selvskærende 
borespids (1,5-2,5 mm godstykkelse), panhoved og torx kærv.
Umalet eller farver tilsvarende URBANNATURE1). 
Tætningsskive af EPDM. 

DE-fl ex nitte (til aluminium)
CL-RA 4,0 x 19 mm/K14  med panhoved. Blanke eller farve
tilsvarende URBANNATURE1).

1) Pakker à 250 stk. inkl. skruebit.
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Farveægthed Materialer

5 Ingen forandring

4 Ubetydelig forandring i farvedybde. Knap synlig

3 Tab af farvedybde. Synlig

2 Øget forandring

1 Stor forandring

Princip for ventileret facade:

1  Bærende væg
2  Isolering
3  Vindspærre
4  Ventileret hulrum, min. 22 mm
5   Afstandsliste:

Pladesamling: min. 22x125 mm
Mellemunderstøtning: 22x45mm

6  EPDM bånd 90 mm
7  Facadeskrue 4,5x36/41
8  Facadebeklædning
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Montering

Overfl adestruktur og farve
Cembrit produkter er fremstillet af na-
turmaterialer. Derfor kan der fremkomme 
variationer i omfanget af synlig fi berstruktur 
i basispladen. Dette har ingen indfl ydelse på 
pladens egenskaber eller holdbarhed. For at 
opnå så stor ensartethed som muligt på en 
sammenhængende facade, anbefales det, at 
anvende plader fra samme produktionstids-
punkt. Over tid vil alle farver blive påvirket 
af UV-bestråling og det omkringliggende 
miljø. URBANNATURE produkter er lake-
ret med primært uorganiske farvepigmenter, 
hvilket sikrer så høj farvebestandighed som 
muligt. Farvebestandigheden er testet i 
henhold til europæisk standard EN 20105, 
A02 Gråskala og har gennemgået en 3000 
timers QUV test. Resultatet af testen er 
4-5 på en skala fra 1 til 5, hvilket betyder at 
farven beholder sin nuance, og en eventuel 
farveforandring er knap synlig.

Anvendelsesområder
• Ventilerede facader
• Kviste
• Vindueselementer
• Stern
• Gavltrekanter
• Balkoner
• Præfabrikerede facadeelementer

Ventileret facadebeklædning
Facadebeklædning med URBANNATURE 
skal altid udføres som ventileret facade med 
min. 25 mm afstand imellem vindspærre og 
facadebeklædning. I nogle situationer er en 
større afstand dog påkrævet fx ved høje 
bygninger.

Luftindtag og luftudtag skal have et tværsnit 
på min. 200 cm²/m.

En ventileret ydervægskonstruktion har 
fl ere byggetekniske og klimatiske fordele. 
Facadebeklædningen beskytter vægkon-
struktionen mod UV bestråling og varme i 
sommerperioden og mod regn og sne i de 
våde perioder af året. Samtidigt ventileres 
konstruktionen for kondens og fugtop-
hobning. Dette sikrer en sund og holdbar 
konstruktion hele året rundt. 

Facadebeklædningen kan monteres med 
åbne vandrette fuger, afslutningsprofi ler 
eller som klinkbeklædning. Pladen fastgøres 
til lodrette afstandslister, der sikrer den for-
nødne ventilering bag facadebeklædningen.

Skala til klassifi cering af ændring
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Montering
Træunderstøtning

Afstande er beregnet for en vindlast på 1,75 kN/m2
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Stål- og aluminiumsunderstøtning

Afstande er beregnet for en vindlast på 1,75 kN/m2
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Montering
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Cembrit A/S

Sohngårdsholmsvej 2

Postboks 763

DK-9100 Aalborg 

Telefon 99 37 22 22

Telefax 98 12 00 75

e-mail: info@cembrit.dk

En stærk partner
Cembrit er en af Danmarks førende leverandører af kvalitetsmaterialer til tag- og facadeløsnin-
ger. Med moderne produktionsfaciliteter hos vores søsterselskaber i fl ere europæiske lande og 
et bredt lokalt distributionsnet er vi en attraktiv samarbejdspartner for både private og profes-
sionelle bygherrer.

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 vejledning i alle byggeriets faser – fra projektering til montage og vedligeholdelse. Alle 
produkter fra Cembrit er fremstillet af miljøvenlige materialer og efter de strengeste kvalitets-
normer på ISO 9001 certifi cerede fabrikker.  Vores garanti er blandt markedets bedste.

Sørg venligst for, at du har den seneste version af denne brochure ved at kontrollere, at udgi-
velsesdatoen for brochuren svarer til den version, som kan downloades fra vores website www.
cembrit.dk. Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte din lokale Cembrit repræsentant.

Garanti
URBANNATURE er omfattet af 15 års Eternit® Garanti. Garantibestemmelser for 15 års Eternit 
Garanti kan rekvireres hos Cembrit.

Salg
URBANNATURE sælges over hele landet af trælast- og byggematerialeforretninger, som også 
giver gode råd og vejledning om produkternes anvendelse .

Forhandler:

Blad 385
Januar 2010

EN 12.467

Vedligeholdelse
Facader med URBANNATURE kræver næsten 
ingen vedligeholdelse. Vedligeholdelse kan 
begrænses til at holde facaden fri af plante-
vækst, afbørstning af smuds og friholdelse af 
ventilationsåbninger.

Begroninger med mos, alger og lignende kan 
afvaskes med gængse midler mod grønne 
belægninger. Se iøvrigt brochuren “Vedligehol-
delse af Eternit facader”.

Pladerne skal altid løftes og ikke 
trækkes af pallen

Herefter afdækkes pallen med 
presenning med mulighed for 
ventilation omkring

Opbevaring og hånd tering på byggepladsen

På byggepladsen skal plast-
emballagen omkring pallen  
fjernes ved modtagelsen

Eternit® produkter skal opbevares 
på et tørt og plant underlag. Der 
må ikke stables mere end 5 paller 
oven på hinanden.


