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Fat om facaden

Påvirkninger fra omgivelserne, f.eks. fra 
plantevækst, træer,  buske mv. kan imid-
lertid have indflydelse på facadens udse-
ende og funktion, hvorfor et årligt eftersyn 
kan være en god idé. Et eftersyn af faca-
dens omgivelser, ventilationsåbninger, 
samlinger og fastgørelse sikrer Cembrit 
facaden en lang og optimal levetid. 

Naturens påvirkninger
Vejret og nært groende beplantning kan 
sætte sit præg på facadebeklædningen. 
Luftforurening, støv og blade fra træer, 
buske og blomster kan alt sammen være 
med til at påvirke facadens udseende. 
Cembrit facadebeklædning er fremstillet 
af materialer, der er modstandsdygtige 
over for vejrliget, og de angribes ikke af 
råd og svamp.

Rengøring
Det er bedre at forebygge end at behand-
le. Som regel er det tilstrækkeligt at børste 
facaden med en stiv børste et par gange 
om året for at fjerne spindelvæv og smuds. 

Trænger Cembrit facadebeklædningen til 
en lidt grundigere rengøring, på begyn-
des afvaskning nedefra og foretages med 
rent vand, eventuelt tilsat et almindeligt 

rengøringsmiddel. Efter afvaskningen 
skylles med rent vand for at sikre, at over-
fladen er helt ren. Det kan være hensigts-
mæssigt at afprøve metoden på et mindre 
område og afvente resultatet, inden større 
områder afvaskes.

Mos og alger
Mos- og algevækst kan fjernes med 
gængse midler mod grønne belægninger, 
der findes i handlen. Efter afvaskning af 
facadebeklædningen påføres midlet efter 
fabrikantens vejledning.

Højtryksrensning
Som udgangspunkt skal man undgå 
afrensning med højtryksrenser. Forkert 
brug af denne kan rive op i overfladen,  
og dermed gøre den mere modtagelig 
overfor smudspåvirkninger. Anvendes 
højtryksrenser benyt da et moderat tryk, 
og følg op med en overbrusning med et 
middel mod grønne belægninger.

En Cembrit facadebeklædning behøver stort set 
ingen vedligeholdelse for at bevare sin styrke, 
egenskaber og funktion. 







I tillæg til købelovens almindelige bestemmelser er 
Cembrit facadeplader omfattet af en 15 års Cembrit 
Garanti. Denne sikrer, at ejeren af produkterne altid 

kan gå direkte til Cembrit, såfremt det inden for
15 år skulle vise sig, at disse er mangelfulde.
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Fibercement består, som navnet antyder, 
hovedsageligt af cement, der ved blanding 
med fibre opnår en langt højere styrke end 
f.eks. beton.

Cembrits produkter i fibercement er 
stort set vedligeholdelsesfrie og har lang 
levetid, selv under hårde vejrbetingelser. 
Og så er de modstandsdygtige overfor råd 
og svamp og bidrager dermed til et sundt 
indeklima.

Cembrit fibercementprodukter er:
• Stærke og lette
•  Stort set vedligeholdelsesfrie og med 

lang levetid
•  Modstandsdygtige overfor råd og svamp
• Miljøvenlige
• Brandhæmmende
• Nemme at håndtere
• Medvirkende til et sundt indeklima

Service 
Har du spørgsmål eller brug for råd
og vejledning, så er du velkommen
til at kontakte vores tekniske afdeling
på tlf. 9937 2466 eller mail
tekniskafdeling@cembrit.dk.  
Du kan også finde info på cembrit.dk

Fibercement kort fortalt
Fibercement er et byggemateriale produceret på 
basis af naturlige og miljøvenlige råvarer.


