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Cedral Board

Cedral Board er et fibercement facademateriale. Fibercement består af cement, sand, vand og
naturlige forstærkningsfibre og har enestående fysiske og æstetiske egenskaber.
Vigtigt! For at sikre Cedral Board pladerne bevarer deres æstetiske udtryk og lange levetid, skal de
altid monteres med et bagvedliggende ventileret og drænet hulrum.

9 PUNKTER DER SIKRER SUCCES
1. Modtagelse og lagring
Modtagelse på pladsen
Pladerne leveres stakket på paller og emballeret med
transportfolie, som kun er transportbeskyttelse.
Folien fjernes, og pladerne opbevares under tag eller
afdækkes forsvarligt med presenning.
Ved modtagelse på pladsen skal man altid kontrollere,
at det leverede er i overensstemmelse med
følgesedlen, antal, mål og farve.
Er der skader på leverancen skal det påføres
chaufførens kopi af fragtbrevet.

Lagring på pladsen
Pladerne skal lagres på et plant underlag i et tørt og
velventileret rum.
På byggepladsen skal pladerne ligeledes opbevares på
et plant befæstet underlag. Pladerne skal sikres mod
alle former for fugt/kondens/vejrlig. Pladerne dækkes
løst med f.eks. en presenning.
Har man ikke et befæstet underlag til rådighed på byggepladsen kan man i stedet placere pallen på
en presenning udlagt på et plant areal.
Pladerne er fugtfølsomme så længe de ligger i stakken, derfor skal de beskyttes mod fugt både
ovenfra og i form af opstigende fugt fra jorden.
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2. Håndtering på pladsen
Pladerne skal løftes enkeltvis fra stakken af to personer, uden at de trækkes hen over den
underliggende plade. Pladen skal bæres lodret.

Ved håndtering af store plader anvendes egnet løftegrej, for at undgå tunge Løft.

3. Underlag for montage
Cedral Board monteres altid på lodret underlag. Er underlaget af træ, dækkes dette altid med
EPDM-bånd med vinger. Er underlaget stål, så er der ingen krav om anvendelse af EPDM-bånd
Rethed i underkonstruktion +/- 2 mm, tolerance målt med retholt på 2 meter.
Cedral Board kan monteres på et lodret ventileret underlag af træ eller stål.

Retskinne
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4.Ventilation er vigtigt!
Cedral Board monteres altid med et bagvedliggende
ventileret hulrum. Kravene til hulrummets dybde kan variere
afhængig af facadens højde.
Kravene er:
Optil 10 meters højde 		
≥ 20 mm ventileret hulrum
Højder mellem 10 og 20 meter ≥ 25 mm ventileret hulrum
BEMÆRK! Hvis de vandrette fuger mellem pladerne
lukkes med fx fugeprofiler, skal det ventilerede
hulrums dybde øges med 10 mm.
Luftindtag og -udtag:
Der skal altid laves et luft ind/ udtag ved facades bund og top.
Luft ind/udtag skal have et areal på min 100 cm2/lbm,
svarende til en spalte på 10 mm.
Hvor ventilationen afbrydes fx af et vindue
skal der etableres luftudtag
under vinduet
og luftindtag over vinduet.
Afstand fra terræn til nederste
pladekant skal være mindst 150 mm
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5.Ventilation af Cedral Board på stern
Cedral Board på stern monteres også med et ventileret hulrum, er stern højden op til 500 mm kan
man med fordel anvende en 6 mm PVC ventilationsprofil, er sternen over 500 mm høj skal der
laves et min. 20 mm ventileret hulrum mellem stern og underlag.

Ventilationsprofil

Ved renoverings opgaver kan den gamle stern med fordel anvendes som underlag for den nye
Cedral Board, det bør dog kontrolleres om den gamle stern stadig har den fornødne styrke til at
danne underlag for den nye Cedral Board beklædning.
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6. Kant- og hjørneafstande
For at undgå revnedannelser ved kanter og hjørner skal følgende mål overholdes:
Montage på træ:
25-70 mm fra lodret kant til midt hul
25-70 mm fra under- / overkant til midt hul
Montage på stål:
30-100 mm fra lodret kant til midt hul
70-100 mm fra under- / overkant til midt hul
Max lodret skrueafstand 600 mm.

7. Undgå overspænding af skruer
Man har tendens til at spænde skruerne for hårdt. Skruen skal bare skrues ind til pladen så pladen
ikke klaprer.
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8. Skruehuller
Når der monteres på træ kan man skrue direkte gennem pladen.
I nogle tilfælde vil det dog være lettere at for-bore pladerne.
Til forboring for i-fix facadeskruer anvendes et 7 mm fibercement bor.
Ved montage på stål skal der altid forbores med et bor 2-3 mm større end skruens diameter. Til
forboring for i-fix corona skruen anvendes et 7 mm fibercement bor.

9. Fjern bore- og skærestøv
Fjern bore- og skærestøv fra pladen umidelbart efter
bearbejdning. Bore- og skærestøv fra fibercement indeholder aktivt cement og selv den mindste
fugt som fx dug eller tåge kan få cementen i støvet til at brænde sig fast på pladerne,
hvilket vil føre til uoprettelige skader.

Støv fjernes bedst med en mikrofiberklud.
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MONTAGE GENERELT
Facadeorientering
Cedral Board der udsættes for sol og regn må kun monteres lodret eller hældende fremover
– aldrig med hældning mod himlen.
Pladerne kan altså godt anvendes til lofter og udhæng, de skal dog monteres så der ikke kommer
vand påvirkning af pladens bagside.

U N D E R S T Ø T N I N G S A F S TA N D E O G V I N D B E L A S T N I N G
Område

Vindzone
Land
Land
Kyst nært

Bygningshøjde

m
0-10
10-20**
0-20**

Midterste areal
Max. faktiske
vindlast
N/m2
650
800
1000

Randzoner*
Max. Center
afstande for
underlag
mm
600
600
500

Max. faktiske
vindlast
N/m2
1000
1200
1500

Tabellen er gællende for både træ og stål
*Randzoner er er 1-1,5 meter fra hjørner og øvrige kanter der er ekstra udsat for vind sug
**Det anbefales ikke at montere Cedral Board på bygninger med en højde over 20 meter

Randzoner for huse med sadeltag og udhæng.
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Randzoner for huse med fladt tag uden udhæng

Max. Center
afstande for
underlag
mm
500
500
400
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Montage oppefra
Det anbefales at man monterer ovenfra og ned som vist på illustrationen herunder.
Fordele ved at starte ovenfra:
• Man viderefører ikke evt. tolerance i plade eller montage til den næste plade
• Man har altid et stabilt og vandret underlag at stille pladen af på
• Pladerne rengøres efterhånden som de monteres og smudses ikke til igen
• Når man skal løfte de forholdsvis tunge plader på plads risikerer man ikke at sparke ind mod de
allerede monterede plader.

Montage nedefra og op
Hvor det måtte være nødvendigt at anvende en afstandsklods
mellem pladerne anbefales det at man lægger et tyndt materiale omkring klodsen, så som fx plastik
eller gummi. Dette vil reducere risikoen for skader på pladernes kanter når klodsen trækkes ud.
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Montage på træ
Ved montage af Cedral Board facadeplader på underlag af træ anvendes EPDM-bånd med en
bredde der er mindst 5 mm bredere end underlaget.
Det anbefales at man, anvender EPDM-bånd med vinger da det giver mindre kontakt mellem plade
og underlag og dermed mindre kondencerings striber på pladerne.

Al underlag for Cedral Board facadeplader skal være lodret.

Underlag/forskalling
Mindst anbefalede underlag bredde er 95 mm, dog er det tilstrækkeligt med 45 mm bredde ved
mellem understøtninger.

EPDM-bånd
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Skruer til træ
i-fix facadeskruer til Cedral Board.

Ved montage med i-fix facadeskruer anbefales det at pladerne forbores med et 7 mm
fibercementbor. Skruen kan dog skrues gennem pladen uden forboring.
Topfix skruer til Cedral Board

Topfix skruen er selvborende og laver selv et overstørrelse hul. Topfix skruen fås dog kun i et
begrænset antal farver, til store projekter kan den dog leveres i alle farver.
NB! Borespidsen er kun til fibercement og kan ikke bore i stål.

M A X S K R U E A F S TA N D

Midterste areal*
Randzoner*

Land 0-20 m
Kystnært 0-20 m
mm
mm
Plader med 3 eller flere understøtninger
600
500
500
400

Midterste areal*
Randzoner*

Plader med 2 understøtninger
500
400

400
400

*Se afsnittet om randzoner på side 10
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Montage på stål
Ved montage på stål er det ikke nødvendigt at anvende EPDM-bånd.
Ønsker man sorte fuger, kan man anvende prelakerede hat-profiler.

Al underlag for Cedral Board facadeplader skal være lodret.
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Skruer til stål
i-fix Corona

Ved montage med i-fix Corona facadeskrue forbores pladerne med et 7 mm fibercementbor

M A X S K R U E A F S TA N D

Midterste areal*
Randzoner*

Land 0-20 m
Kystnært 0-20 m
mm
mm
Plader med 3 eller flere understøtninger
600
500
500
400

Midterste areal*
Randzoner*

Plader med 2 understøtninger
500
400

400
400

*Se afsnittet om randzoner på side 10
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Værktøj
Det er vigtigt at man anvender det rette værktøj ved bearbejdning af Fibercementplader.

Dyksav

Fibercement-klinge

Skruemaskine

Stiksav

Mikrofiberklud

Fibercementklinge, Bosch T141 HM

EQUITONE-BOR Ø7
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FORARBEJDNING
Forberedelse
Det er vigtigt at skæring og boring af Cedral Board plader foregår i absolut tørre omgivelser, evt i
telt eller under halvtag på pladsen.

Skæring
Ved skæring af Cedral Board-plader anbefales det at:
• Der skæres fra pladens bagside med dyksav, klingen sænkes så den går max 5 mm gennem pladen
• Der skæres fra pladens bagside med stiksav
• Der skæres med pladens forside opad på stationær rundsav, klingen hæves så den går max 5 mm
gennem pladen
• Skårne kanter kan fases med sandpapir korn 80, dette giver et pænere udsende.

Bagside

Forside

Støv fjernes fra pladen med mikrofiberklud, umiddelbart efter skæring, da støvet indeholder aktivt cement,
som kan brænde fast på pladen ved mindste kontakt med fugt.
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Boring af huller
• Huller til montageskruer bores altid fra pladens forside
• Der bores kun gennem én plade af gangen
• Pladen bores liggende på et plan underlag
• Der bør være underlag under borestedet for ikke at få brud kanter omkring skrue huller på
pladens bagside.

Anvend EQUITONE fibercement-bor

Støv fjernes fra pladen med mikrofiberklud, umiddelbart efter boring, da støvet indeholder aktivt cement,
som kan brænde fast på pladen ved mindste kontakt med fugt.

Arbejd sikkert med fibercement
Fibercement er et mineralsk materiale og består af cement, sand og naturlige armeringsfibre,
cellulose fibre.
Skærestøv kan minimeres således:
• Arbejd i et velventileret lokale, telt eller under halvtag
• Anvend rundsav med støvsuger
• Anvend handsker og åndedrætsværn.
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Montage – lysningsprofiler i aluminium

Vandnæse
Sideinddækning

Sålbænk
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Øvrige profiler

Udvendigt hjørne symmetrisk

Indvendigt hjørne

Alu fugeprofil

Vandnæse til montage på væg
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Z-profil
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Tilbehør

Bor 					Rundsav, klinge				Stiksav, klinge

Sokkelsikring					EPDM-bånd med vinger				

Ventilationsprofil

Arbejd sikkert med fibercement
Fibercement er et mineralsk materiale og består af cement, samd og naturlige armeringsfibre,
cellulose fibre.
Skærestøv kan minimeres således:
• Arbejd i en velventileret lokale, telt eller under halvtag
• Anvend rundsav med støvsuger
• Anvend handsker og åndedræts værn.
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Denne publikation er baseret på de nyeste data på tidspunktet for trykning. På grund af produktændringer, forbedringer og andre faktorer, forbeholder
virksomheden sig ret til at ændre eller tilbagetrække information indeholdt heri uden forudgående varsel. Hvad angår specifikke anvendelser, henvises
brugere til den tekniske rådgivningstjeneste og relevante standarder og normer for vejledning. Fotografiet vist i dokumentet bør ikke nødvendigvis
opfattes som anbefaling af god praksis. Trykprocessen begrænser den nøjagtige gengivelse af farver. Hvad angår ægte farvereference, bedes du anmode
om produktprøver.

