
Rådner ikke

Brandsikret materiale

10 års garanti

Nemt at arbejde med

Stort tilbehørsprogram



Nordic Fibercement
Nordic Fibercement er gennemtestede 

produkter til det Nordiske marked. Vores 

fibercement beklædning kan klare alt fra 
den danske vinter til de varme sommer-

dage.

Fibercement har mange fordele:

• Vedligeholdelsesfrit materiale
• Nemt at arbejde med

• Rådner ikke

• Nemt at tilpasse

• Fremstillet af brandsikret materiale
• 10 års garanti

• Stort tilbehørsprogram der sikrer de 

 perfekte løsninger

Nordic Fibercement kan anvendes på 

store som små overflader, gavle og 
udhæng samt skure og carporte. 
Nordic Fibercement er CE mærket samt 
brandtestet, og opfylder kravene ud fra 
EN 12467, Class A2-s1, d0. Produkterne 
er asbest- samt magnesiumoxidfri.

Udhæng
Stern

Facade

Brøstning

Gavl



Nordic Facadeplader
- kan anvendes alle steder

Hos Nordic Fibercement tilbyder vi smukke 
løsninger til din vedligeholdesfrie facade. Vi 
fører fibercement planker og plader i forskellige 
farver, der giver din facade et helt moderne 
udseende. Derudover er vores fibercement-
produkter fremstillet af brandsikret og ved-

ligeholdelsesfrit materiale, som sikrer et nemt 
arbejde. 

Vores 400×800 mm fibercementplader er en 
moderne facadeløsning til en ny eller eksister-
ende facade. Pladerne anvendes udvendig til 
beklædning af bygningsdele, hvor der stilles 
høje krav til design, brandsikring og vedlige-

holdelsesfrie overflader. 

Antrazit - RAL 7016
5,5 mm Nordic facadeplade
400 x 800 mm

DB 1869100

Black - RAL 9005
5,5 mm Nordic facadeplade
400 x 800 mm

DB 1869098

White - RAL 9010
5,5 mm Nordic facadeplade
400 x 800 mm

DB 1869099



Nordic Facadeplank
Vores smukke fibercement plank passer 
perfekt til dig, der ønsker at skabe et 
stilfuldt tiltag til huset. Planken tilfører 
bygningen et nordisk og moderne udtryk, 
og samtidig er materialet nemt at arbejde 

med og yderst vedligeholdelsesfrit. Vores 
fibercementplanker har en bredde på 20 
cm og en længde på 3 meter. 

8 mm Nordic 
Plank Cedar 
White - RAL 9010
200 x 3000 mm
DB 1869096

8 mm Nordic 
Plank Cedar 
Antrazit - RAL 7016
200 x 3000 mm
DB 1869097

8 mm Nordic 
Plank Cedar 
Black - RAL 9005
200 x 3000 mm
DB 1869095



Dobbelt endekant antrazit

DB 1869412

Indvendig hjørneprofil black
14 x 14 DB 1869113

Sideinddækning 25x35 white
DB 1869420

U sokkelsikring white
DB 1869429

Udv. hj. profil, symetrisk 
25x25 black 

DB 1869104

Dobbelt endekant white
DB 1869411

Indvendig hjørneprofil antrazit
25 x 25 DB 1869118

Sideinddækning 25x35 black
DB 1869419

U sokkelsikring sort

DB 1869428

Dobbelt endekant black

DB 1869410

Indvendig hjørneprofil white
25 x 25 DB 1869117

Startprofil antrazit
DB 1869418

Udv. hj. profil, asymetrisk 
12x25 antrazit 

DB 1869112

Enkelt endekant antrazit

DB 1869121

Indvendig hjørneprofil black
25 x 25 DB 1869116

Startprofil white
DB 1869417

Udv. hj. profil, asymetrisk 
12x25 white 
DB 1869111

Enkelt endekant white
DB 1869120

Samleprofil antrazit
DB 1869415

Startprofil black
DB 1869416

Udv. hj. profil, asymetrisk 
12x25 black 

DB 1869110

Enkelt endekant black

DB 1869119

Samleprofil white
DB 1869414

Sålbænk antrazit
DB 1869424

Udv. hj. profil, symetrisk 
14x14 white 
DB 1869108

Vandnæse antrazit 
DB 1869427

Indvendig hjørneprofil antrazit
14 x 14 DB 1869115

Samleprofil black
DB 1869413

Sålbænk white
DB 1869423

Udv. hj. profil symetrisk 
14x14 black

DB 1869107

Vandnæse white 
DB 1869426

Indvendig hjørneprofil white
14 x 14 DB 1869114

Sideinddækning 25x35 antrazit
DB 1869421

Sålbænk black
DB 1869422

Udv. hj. profil symetrisk 
14x14 antrazit

DB 1869109

Vandnæse black 
DB 1869425

Alu Profiler
Alu Profiler giver din nye Nordic Fibercement facade 
den sidste finish. Produkterne har forskellige anven-

delsesområder og bruges til alle typer Fibercement 
facader. Vores alu profiler placeres fx omkring døre, 
vinduer eller pladekanter. Har du ønsker til en 

specialvare eller lignende, så kontakt os gerne da
vi har mange muligheder.

Udv. hj. profil, symetrisk 
25x25 antrazit 

DB 1869106

Udv. hj. profil, symetrisk 
25x25 white 
DB 1869105



Montering
En-På-To montage samt på Klink:
Brug altid Nordic Fibercement skruer og Nordic 

Fibercement EPDM bånd i samlinger.
Skruer sættes 20 mm fra kanten.
Altid 30 mm overlæg – husk altid forboring.
 

Facadeplader Fibercement:
Brug altid Nordic Fibercement skruer.

Husk altid Nordic Fibercement EPDM 
bånd i samlinger.

Skruer sættes 25 mm fra kanten.
Husk altid forboring.
6 mm fuge mellem pladerne.
 

Tilskæring:
Savning og boring skal foregå i tørre omgivel-
ser. Ikke fjernet sav-borestøv kan forårsage 
varige pletter.

Stiksav – savblad type Bosch T141 HM.
Afkortersav – Diamantklinge/Hård metalklinge.



Skærekanter:
Alle facadeplader og planker skal behandles 
med Nordic Firbercement rep. maling.

 

Vedligeholdelse / Rengøring:
Der skal bruges SURFA rengøringsmidler til 
Nordic Fibercement.

SURFA er en af vores samarbejdspartnere og 
har et bredt sortiment af renseprodukter til 
bl.a. fibercement. Husk altid at teste et lille 
område.

Vi hjælper gerne med råd og vejledning til 
korrekt anvendelse af rengøringsmidler.  

Opbevaring / Håndtering:
Nordic Fibercement skal altid være fuldt under-
støttet under transport samt ved opbevaring.

Ved opbevaring udendørs før montering, skal 
pakkerne være ventileret samt overdækket. 
Facadeplader af fibercement må ikke blive våde 
inden montage, da der således kan ske 
kalcinering af plankerne/pladerne, og derved 
ødelægges produkternes udseende.
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Forhandler

EPDM bånd
Black

1 x 62 mm - 1 rl./20 mtr.
DB 1869811

Facadeskruer
A2 Rustfrie - 3 farver
4,8 x 33 mm - TX20

Black: DB 1869432

Antrazit: DB 1869434

White: DB 1869433

Fibercement 
skruer
A2 Rustfrie - blanke
4,2 x 45 mm - DC20
DB 186943

Afslutningsprop
Black

Bruges til lukning af 
udvendige hjørneprofiler.
DB 1869430

Reparations-
maling
Nordic fibercement 
100 ml.

Black, RAL 7016
DB 1869103

Antrazit, RAL 9005
DB 1869101

White, RAL 9010
DB 1869102

Tilbehør

Beregn dit materialeforbrug af Nordic Fibercement 

Vælg “Beregner” på www.nordicfibercement.dk og følg punkterne. 
Herefter arbejder beregneren sig frem til dit materialeforbrug og 
udregner et prisoverslag. 

*Husk at beregneren alene er vejledende.


