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Frontex Fasadeplate er en sementbasert plate med armering av 
organiske fibre. Gamle og gjennomprøvde materialer tvers igjennom. 
Frontex er sterk, stiv og brannsikker. 
Frontex har vært brukt i over 30 år i nordisk klima. 
Fasadeplaten fungerer uten å bli påvirket av verken frost, 
varme, fukt eller sopp.
Platen er alkalisk og utsettes ikke for mugg, sopp og råte selv i svært 
fuktige rom - så som for eksempel krypkjellere. 

Det vanligste er at platen males på byggeplassen med diffusjonsåpen mur- 
og betongmaling (akalieresistent). 
Frontex fasadeplate finnes også som grunnet. 
Frontex Fasadeplate kan også stå ubehandlet, den tåler å eksponeres 
som den er og ser “levende” ut med sin sementgrå platefarge og noen 
fargeforskjeller som kan forekomme.

Vedlikeholdsfri, fuktbestandig og brannsikker
Sterk overflate
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• Vedlikeholdsfri

• Lydisolerende

• Overmalbar

• Fuktbestandig

• Frostsikker

• Brannsikker
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En fibersementplate med mange bruksområder. Frontex fasadeplate benyttes så vel i nybygg som til 
rehabilitering. Som hel fasade eller kombinert med andre fasadematerialer. Den benyttes på alle typer bygg, slik 
som kontorbygninger, skoler, sportshaller, hoteller, bolighus, lager, landbruksbygg og støyskjermer.

Bruksområder
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• Kontorbygg

• Skoler

• Idrettshaller

• Hoteller

• Bolighus

• Landbruksbygg

• Lager

• Støyskjermer
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Frontex fasadeplate har vært benyttet 
i nordisk klima i mer enn 30 år med kun 
positive erfaringer. 

Frontex Fasadeplatens egenskaper gjør 
at den ofte benyttes i ekstremt utsatte 
bygningsdeler. Platen kan monteres som 
enkel sokkelplate direkte på grunnmuren, 
men luftet (se fig). Frontex fasadeplate 
benyttes også til prefabrikkerte 
grunnmurselementer og støyskjermer.

Platen kan monteres som enkel 
sokkelplate, direkte på grunnmuren 
men luftet. Frontex Fasadeplate 
benyttes også til prefabrikkerte 
grunnmurselementer.

Ekstremt sterk
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Frontex Fasadeplate tåler alle normale klima-
belastninger og krever i seg selv ingen beskyttende 
overflatebehandling. Platens overflate er jevn.
Fargeforskjeller vil forekomme innen hver enkelt plate, 
fra plate til plate og fra produksjon til produksjon. 
Siden platen er alkalisk, (ph ca 11) må det benyttes 
diffusjonsåpen mur og betongmaling (akalieresistent). 

Ønskes en overflatebehandling som ikke er alkalie-
bestandig, skal platen grunnes med akalieresistent 
primer. Diffusjonstette farger krever at platene 
sperrelakkeres på baksiden. 
Platene skal før overflate-behandling være tørre 
og støvfrie. Kontakt Cembrit as for ytterligere 
informasjon ved maling på byggeplass.

Overflate-
behandling
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Cembrit as
Landets ledende leverandør av fibersementplater til utvendige og innvendige 
kledninger samt yttertak.
 
Teknisk service
Vårt landsdekkende tekniske serviceapparat står gjerne til tjeneste med rådgivning 
i prosjekteringsfasen. Brosjyrer, byggtekniske anvisninger, monteringsanvisninger 
og referansebrosjyrer finner du også på cembrit.no
 
Vårt produktspekter:
Fasadeplater:   Cembrit Solid, Cembrit Patina, Cembrit Cover, 
  Cembrit Transparent, Frontex Ubehandlet, 
  HardiePlank  
  Cembrit Windstopper
Bygningsplater:   Cetris, Multi Force
Brannisolerende plater:   Multi Force Ildstedsplate/Isolasjon (Varmekabler)
Takplater:   Cembrit Bølgeplater
Treullsementplater:  Troldtekt Akustikk

Forhandlere:
Våre produkter omsettes gjennom byggevareforhandlere over hele landet.
 
Priser/leveringsprogram
Forhandler oppgir eksakte priser og betingelser levert ønsket adresse.

cembrit.no


