Cembrit Multi Force
Innvendig bygningsplate
Solid og sterk plate som tåler røff behandling

Lette vegger og himlinger
hvor det stilles ekstra krav

Noen vegger skal tåle litt mer enn andre. For å slippe murte eller støpte vegger, er MultiForce et godt alternativ.
Det stilles ofte krav og ønsker til vegger som for eks. styrke, fuktbestandighet, brannisolering og flere
egenskaper. MultiForce er utviklet for å imøtekomme alle disse kravene og man kan som en tommelfingerregel si
at jo flere krav som stilles, jo mer relevant er MultiForce. Med andre ord, hvis du velger MultiForce, får du en lett
vegg som med rimelighet tilfredsstiller de krav som stilles til en tung vegg. MultiForce tilfredsstiller de høyeste
brannkrav til kledninger A1(Gammel klasse K1A-In1).

• Slitesterk og slagfast
• Tåler fuktig miljø
• Angripes ikke av 		
mugg, sopp eller råte
• Brannklassifisert
• Lydisolerende
• Lett å bearbeide og
montere

2

Dimensjonering av vegger
MultiForce bygningsplater
Antall lag / platetykkelse
2 x 12 mm

n
Ekstra kraftig
tni
eksponering belas
rd
Ha

2 x 9 mm

Gangarealer i skoler
Supermarkeder
Varehus
Lagerlokaler Miljøstasjoner

Idrettshaller
Trafikkterminaler

Idrettshaller
Hvor veggene blir direkte eksponert
mot f.eks. ballspill

Søppelrom
Lett industri
Gangarealer i skoler

1 x 9 mm

Idrettshaller
Hvor veggene blir direkte eksponert
mot f.eks. ballspill

1 x 12 mm

g

Idrettshaller
Trafikkterminaler

tt b

Le

ng Boliger,
kontor, butikker,
sykehus, hytter

tni

s
ela

600 mm

Gangarealer i skoler Supermarkeder
Varehus
Lagerlokaler
Miljøstasjoner

Idrettshaller
Trafikkterminaler

Gangarealer i skoler
Supermarkeder
Varehus
Lagerlokaler
Miljøstasjoner

Søppelrom
Lett industri
Gangarealer i skoler
400/450 mm

300 mm
Lekteavstand

Typiske anvendelsesområder

Butikken
I hyllene skal veggene tåle varer ut og inn.
Returflaskerommet klarer kravene til hard
og slitesterk overflate.

Idrettshallen
Veggene er slitesterke. Her vist med
umalte plater.

Avfallsrommet
Vegger som kan spyles og er brannsikre.
Overflaten til MultiForce kan stå
ubehandlet.

Verkstedet
Praktisk og billig å bygge lettvegger
med MultiForce. Brannkrav og høy
slitasje er viktig. Andre eksempler på
anvendelsesområder er installasjonsrom,
vannverk, tunneler, kulverter, sjakter og
ventilasjonsrom.

Skoler og barnehager
Det viktigste her er styrke og lydisolering.
Barn i bevegelse sliter. MultiForce avgir
heller ingen gasser og angripes ikke av
mugg, sopp eller råte.

Industrien
Næringsmiddel, legemiddel og
bilindustrien samt laboratorier etc.
MultiForce tåler vann og de fleste
kjemikalier uten at den tar skade. Tåler
flere nedfuktinger og er også sterk i
nedfuktet tilstand.
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Cembrit as

CEMBRIT AS

Landets ledende leverandør av fibersementplater til utvendige og innvendige
kledninger, samt yttertak.

Kontor:

Teknisk service

3470 SLEMMESTAD

Eternitveien 44

Vårt landsdekkende tekniske serviceapparat står gjerne til tjeneste med rådgivning
i prosjekteringsfasen. Brosjyrer, byggtekniske anvisninger, monteringsanvisninger
og referansebrosjyrer finner du også på cembrit.no

NORGE

Vårt produktspekter:

Eternitveien 34

Fasadeplater: 		Cembrit Construction (Frontex)
		Cembrit Patina produkter
		Cembrit Cover
		Cembrit Solid
		Cembrit Transparent
		Cembrit Small Module
		Cembrit Plank
Bygningsplater: 		Cembrit Construction (Frontex)
		Cembrit Windstopper
		Cembrit Multi Force
Brannisolerende plater: 		
Multi Force Ildstedsplate
Bølgeplater: 		Cembrit Bølgeplater til tak og fasade
Treullsementplater:		Troldtekt Akustikk

Lager:
3470 SLEMMESTAD
NORGE
Tel.: +47 31 29 77 00
Fax: +47 31 29 77 01
cembrit@cembrit.no

Forhandlere:

Våre produkter omsettes gjennom byggevareforhandlere over hele landet.

Priser/leveringsprogram

Forhandler oppgir eksakte priser og betingelser levert ønsket adresse.

cembrit.no

