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av dine  
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Utvid din  
designpalett
Farger, skygger og overflatestrukturer er 
noen av de mest kraftfulle visuelle verktøy 
for enhver arkitekt eller designer. Med det 
store fargespekteret på Cembrits fasade- 
plater i fibersement, kan du bedre utnytte 
de visuelle mulighetene på alle bygg  
og fasader.
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Enkel 
produktnavigasjon
For å hjelpe deg å finne det ideelle 
produktet for ditt prosjekt eller design, 
har Cembrit et svært brukervennlig 
system. Dette gir deg og dine kunder 
stor handlefrihet til å dra nytte av de 
mange fordelene med våre tynne  
og lette fibersementplater.

Produktsystemet gjør det enkelt å skille 
mellom produkter med forskjellige 
farger og egenskaper.
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Oversikt over  
Cembrits farger  
og egenskaper.  
Produkt ID'en  
beskriver Cembrits  
fasadeplater med  
fire forskjellige 
variabler.

Cembrit
Facade System

Farget av dine ideer

6



0 Grey

2 White

5 Yellow

1 Black

3 Red

6 Green

7 Blue

7



Cembrit
Facade System

Farget av dine ideer

8



P 
22

2

Innenfor disse fargegruppene 
finner du alt fra myke, lyse og  
delikate – til mørke, intense  
og mettende nyanser fordelt  
på 61 standardfarger.

FARGEGRUPPER
Det første tallet i produkt ID-en 
beskriver fargegruppen.

FARGENYANSER
Det andre tallet i produkt ID'en 
forklarer hvilken fargenyanse 
overflaten har. De lyseste  
nyansene har tallet 0, og de 
mørkeste og mest mettende 
nyansene har tallet 9.

KJERNEFARGE
Det tredje tallet i produkt ID-en beskriver kjernefargen på platen, 
fargen som vises på kantene, på utskjæringer og i monteringshull.

I noen av Cembrits fasadeplater matcher kjernefargen overflaten,  
i andre gir den en klar kontrast. På noen prosjekter er kantene synlige 
og spiller en viktig rolle, men i prosjekter hvor kantene ikke er synlige 
vil kjernefargen være underordnet.

PLATETYPE
Bokstaven som står foran tallet beskriver 
karakteristiske trekk ved platen:

0  Grey
1  Black
2  White
3  Red

5  Yellow
6  Green
7  Blue

Patina (P)
Cover (C)

Solid (S)
Transparent (T)
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P 050

0

P 070S 070C 060

C 050C 040S 030 P 050

P 020C 020C 010 T 030

er din  
perfekte 
grå
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easy

T 171

1

S 191T 171

C 160T 111S 101 S 131

er din  
nye  
sorte
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S 212

2

S 282T 262

P 222S 212C 210 T 242

er din 
hvite 
drøm
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C 360

3

C 390T 383C 380

S 353P 343S 334 C 360

P 323P 313C 300 P 333

er din 
røde  
tråd
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C 570

5
C 570P 565

C 550P 545C 540 C 560

S 525T 515S 515 C 530

C 450

er din 
skinnende 
gulfarge
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P 626

6

S 676C 670S 656

C 640C 630P 626 C 650

C 610S 606C 600 S 616

er din 
grønne 
morgendag
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C 770

7

C 770

S 757S 747C 730 C 760

er din  
favoritt- 
blå
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Cembrit Patina har en natulig og svakt slipt  
overflate. Man kan se fibrene og fibersementens 
naturlige struktur. 

Cembrit Patina er et produkt som fremstår med  
naturlig overflate og med det karakteristiske  
fargespillet som fremkommer i produkter av denne 
type. Etterhvert som platen patinerer blir overflaten 
lysere. De naturlige variasjoner i platens overflate  
er med på å skape fasadens rustikke uttrykk.

Cembrit Patina er gjennomfarget og impregnert.

Cembrit Cover er den ideelle løsningen hvis du  
foretrekker de sterkeste fargene og de dristigste  
designuttrykk. Den naturlige grå fibersement- 
kjernen er heldekket med vannbasert akrylmaling,  
i 26 ulike standard Cembrit-farger og i mer enn 
2000 NCS®© farger.

Ditt valg. Cembrits produkt ID gjør det enkelt 
for deg å velge det riktige produktet og dermed 
utnytte de mange designmuligheter vårt store 
sortiment tilbyr. Utover våre mange forskjellige 
farger og nyanser, kan du få Cembrits fasade- 
plater med fire forskjellige egenskaper.

Cembrit PatinaCembrit Cover
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Cembrit Transparent gir deg en følelse av teksturen 
fra den ubehandlede platen, samtidig som den har 
en transparent overflatebehandling. 

Den transparente overflatebehandlingen tilfører 
platen en farge som fremhever produktets 
egenskaper og karakter.

Dessuten beskytter overflatebehandlingen platen 
og gir den en glatt overflate, samt et langt og ved-
likeholdsfritt liv.

Det spesielle med Cembrit Solid er at platen  
er gjennomfarget. Den kjernefargede platen  
blir så matchet med overflatefarger i samme  
spenstige skala. 

Dette betyr at hvis du velger Cembrit Solid vil en 
hver plate ha den samme fargen på alle flater, kanter,  
utskjæringer og hull.

Cembrit Solid er tilgjengelig i 17 standard farger. 
I tillegg kan du også velge andre fargenyanser på 
overflatefargen.

Cembrit TransparentCembrit Solid
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Farger for fremtiden

Cembrits fasadeplater  
tilbringer år, årtier – til og 
med århundrer – i direkte 
ubarmhjertig sollys, store 
temperatursvingninger  

og nådeløst regn-,  
hagl- og snøvær.

Derfor har den vannbaserte 
akrylmalingen vi bruker  

på våre fasadeplater,  
et høyt UV-filter som  

gjør den egnet til alle typer 
klima, vær og vind. Fasaden 
beholder derfor sin farge  

i mange, mange år.

29



30



Cutting edge- 
teknologi
Fasadeplatenes kanter kan spille en 
viktig rolle i det visuelle uttrykket og gi 
en opplevelse av kvalitet. Små ting kan 
være et viktig element, og sånn sett 
avgjørende for helheten.

Cembrits produksjonsteknologi inkluderer 
avansert skjæreutstyr, en videreutviklet  
teknologi som vi har hentet fra møbel- 
industrien. Dette gjør det mulig å kombinere 
kutting, trimming og sliping av kantene i 
samme prosess.

Resultatet er en perfekt ensartet finish,  
slik at fasaden ser flott ut fra alle vinkler  
- og det gir til og med en forlenget hold- 
barhet. En ytterligere fordel er at de  
avrundede kantene minsker risikoen for 
montasjeskader.

Cembrit er den eneste produsent av  
fibersementplater som har teknologi  
for automatisk forsegling av kantene  
i kutteprosessen.
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Pakket for logisk montering
Det kan være avgjørende for et byggeprosjekt hvor enkelt og raskt  
fasadeplatene kan monteres. Det kan ofte ta lang tid og kreve mye arbeid 
å gjennomgå en levering for å finne nøyaktig de platene du trenger.

Vi pakker derfor fasadeplatene i den rekkefølge som ønskes for montering. 
Alle spesialkappede plater kan merkes på beskyttelsesfolien, samt at hver 
enkelt pall kan merkes med fasade, etasjenummer etc. Dette gjør det 
raskt og enkelt å montere.
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Beskyttelsesfolie gir 
enklere montering
For å unngå eventuelle skader i overflaten er  
Cembrits fasadeplater dekket med en beskyttende 
folie. Ved bearbeiding av platene på byggeplass  
vil beskyttelsesfolien i tillegg minske behovet  
for rengjøring etter monteringen er ferdig.  
Dette sparer både tid og penger.
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Building Better Days
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Cembrit AS 
Postboks 56

3471 Slemmestad 
Norway

Tel:  +47 31 29 77 00
Fax: +47 31 29 77 01 

cembrit@cembrit.no 
cembrit.no


