
Tugev. Vastupidav. Eriliste omadustega viimistlemata plaat

Ideaalne materjal nii sise‐ kui ka välistöödeks
Farmide, garaažide, räästa, vundamentide ja rõdude
viimistlemiseks
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1.

Cembrit Raw-plaadid on lihtsad viimistlemata fassaadiplaadid:
Saad viimistlemata kiudtsemendist tooted oma ehtsas, hallis tonaalsuses.
Otsekohese ent õrnalt autentse välimuse tagant leiate lisaks veel väga
tugevad omadused. Need plaadid säilitavad oma kuju, kestavad kaua ning
on kerged töödelda.

See materjal kestab ekstreemseid tingimusi, tõkestab mädanemise ja
seened, ning – nagu kõik kiudtsemendist tooted – koosneb looduslikest
materjalidest. Cembrit Raw-plaadid ühendavad rahalise väärtuse ning
keskkonnateadlikkuse, tehes nad ideaalseks nüüdisaegsetele hoonetele.

1‐ne punkt on fikseeritud, 
ülejäänud liikuvad.

Lõikamine

Cembrit Raw-plaatide värvimine ehitusplatsil või värvimisliinil:

Cembrit Raw-plaatide värvimine tuleb teostada Cembrit Oy värvimisjuhen-
di kohaselt. Viimane on saadaval omas keeles Cembrit Oy veebilehel. Võta 
ühendust lähima Cembrit-toodete edasimüüja, maaletooja, Cembrit Oy 
kontoriga või kontrolli Cembrit Oy veebilehelt juhendi viimase jõusoleva 
versiooni olemasolu. 
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Tehnilised andmed

Mõõtmed
Laius mm 1194/1200/1250 1194/1200
Pikkus mm 2500/3050 3050
Paksus mm 8,0 10,0
Füüsikalised omadused
Tihedus, kuiv Kg/m3 1675 ±125 1675 ±125
Kaal Kg/m2 14,3 17,9

Mehhaanilised omadused
Kuiv E-moodul kiu pikisuunas GPa 8 8
Kuiv E-moodul kiu ristisuunas GPa 7 7
Märg E-moodul kiu pikisuunas GPa 7 7
Märg E-moodul kiu ristisuunas GPa 5 5

Paindetugevus
Kuiv, kiu pikisuunas MPa 25 25
Kuiv, kiu ristisuunas MPa 20 20
Märg, kiu pikisuunas MPa 15 15
Märg, kiu ristisuunas MPa 12 12

Plaadi kihtidevaheline nake
Kuiv MPa min 0,5 min 0,5
Märg MPa - -

Löögikindlus (Charpy)
Kuiv, kiu pikisuuna kJ/m2 3,5 3,5
Kuiv, kiu ristisuunas kJ/m2 2,5 2,5

Termilised omadused
Soojusjuhtivus W/m °C 0,4 0,4
Soojuspaisumistegur mm/m °C 0,008 0,008
Temperatuuritaluvus °C max. 150 max. 150
Külmakindlus tsüklit >100 >100

Hüdrotermilised omadused
Veeimavus (niiskuse osakaal) % 12,0 12,0
Märg-kuiv-märg (maksimaalne) mm/m 3 3
Rh 30-50 % (suhteline õhuniiskus) mm/m 0,5 0,5
Rh 50-90 % (suhteline õhuniiskus) mm/m 1,5 1,5

Veeauru läbilaskvusega seotud omadused  (23ºC - 0/99% RH)
Veeauruläbivus ng/m2 s Pa 300 230
Veeauru difusioonitakistus Gpa s m2/kg 3,3 3,3
Veeauru difusioonitakistus s/m 25.000 32.000
Difusiooni eritakistus MNs/gm 417 435
Veeauru difusiooni takistustegur, µ 140 140

Tolerantsid ( EN 12467 )
Paksus mm ±0,8 ±1,0
Pikkus mm ±3 ±3
Laius mm ±2 ±2

Muud omadused
Kategooria, klass EN 12467 NT A3 I NT A3 I
Tulekindlus EN 13501 A2, s1-d0 A2, s1-d0

Kus:
A2 – mittepõlev; s1 – suitsugaase ei teki või tekib vähe; d0 – tilkuvaid osakesi ei ole
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EPDM

Min. 21x95 mm

Min. 21x45 mm

max
400 mm max

400 mm

30 mm

100 mm

max 625 mm

30 mm

100 mm

6-8 mm

Min.
25 mm

7 mm

≤0,7 kN/m2

HORIZONTAL

100

30

Cembrit Raw puitkarkassil

• Plaadi ja tuuletõkke kihtide vahel min. 25mm õhuvahe.
• EPDM tihend iga aluskarkassi peal.
• Plaatide kinnitamist aluskarkassile tuleb alustada ühe või kahe fikseeritud kinnituspunkti abil, ülejäänud kinnituspunktid on liikuvad.

HORISONTAALNE

1.
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Cembrit Raw teraskarkassil

• Plaadi maksimaalne pikkus teras- või alumiiniumkarkassile kinnitades on 1500mm.
• Plaadi ja tuuletõkke kihtide vahel min. 25mm õhuvahe.
• EPDM tihend iga aluskarkassi peal.
• Plaatide kinnitamist aluskarkassile tuleb alustada ühe või kahe fikseeritud kinnituspunkti abil, ülejäänud kinnituspunktid on liikuvad.
• Kõik aluskarkassi jätkukohad peavad olema ühel joonel, et samas kohas saaks teostada ka plaatide vuugid. Üks plaat ei tohi kunagi olla 
  vertikaalselt kinnitatud mitmele aluskarkassile.
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Cembrit Raw-plaatide kinnitamine neetidega

• Plaadi maksimaalne pikkus teras- või alumiiniumkarkassile kinnitades on 1500mm.
• Plaadi ja tuuletõkke kihtide vahel min. 25mm õhuvahe.
• EPDM tihend iga aluskarkassi peal.
• Plaatide kinnitamist aluskarkassile tuleb alustada ühe või kahe fikseeritud kinnituspunkti abil, ülejäänud kinnituspunktid on liikuvad.
• Kõik aluskarkassi jätkukohad peavad olema ühel joonel, et samas kohas saaks teostada ka plaatide vuugid. Üks plaat ei tohi kunagi olla vertikaalselt kinnitatud
  mitmele aluskarkassile.
• Kinnitades neetidega, alustage plaatide kinnitamist fikseeritud kinnituspunktidega, seejärel kinnitage liikuvad punktid  üleval ning lõpuks liikuvad punktid
  allpool.
• TÄHELEPANU! Alumiinium profiilid tuleb kinnitada ühe fikseeritud punktiga keskelt või ülemises otsas ning kõik muud kinnituspunktid on liikuvad.  
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Cembrit Oy
Mineraalintie 1
PO Box 46
FI 08681 Lohja
Finland
Tel.: +358 19 287 61
Fax: +358 19 287 6451
E-mail: info@cembrit.fi
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