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Dette produktblad erstatter alle tidligere udgaver. Etex Nordic forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette 
produktdatablad uden forudgående varsel. Den seneste version er angivet i bunden af siden.  

 

 

1 Beskrivelse 

Duripanel er en alsidig cementbundet spånplade. Duripanel bidrager 
ikke til brandspredning, da materialets brandklassificering er B-s1, d0 
(reaktion på brand). Det har flere fordele, f.eks. modstandsdygtighed 
over for mange levende organismer (skimmelsvampe, bakterier, 
insekter, skadedyr osv.). Duripanel har en glat, uslebet overflade og 
fås i forskellige tykkelser (fra 8 til 28 mm). Duripanel er beige i farven. 
Farven kan variere grundet cementens naturlige farvevariation.    

 

 

2 Produktets sammensætning 

Duripanel B1 cementbundne spånplader består af: 

• 55 – 75% portlandcement 

• 15 – 25% granflis (Atro) 

• 5 – 15% genanvendte produktionsrester 

 
3 Dimensioner og tolerancer 

 
Type Tykkelse (mm) Bredde (mm) Længde (mm) Vægt (kg/m2) 

 

8 1200 2500 10,2 

1200 3050 

10 1200 2500 12,7 

12 1200 2500 15,2 

16 1200 2500 20,3 

1200 3200 

20 1200 2800 25,4 

24 1200 2800 30,5 

28 1200 2800 35,6 

Tolerancer (renskåret)  

Tykkelse (8-22 mm) ± 0.7 mm 

Tykkelse (24-40 mm) ± 1.5 mm 

bredde ± 3 mm 

længde  ± 3 mm 

retvinklet  ± 1,0 mm/m 

kantform ret 
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4 Tekniske egenskaber 

Nedenfor er der angivet gennemsnitsværdier i henhold til den europæiske standard EN 634-2 "Cementbundet 
spånplader", som beskriver klassificering og testmetoder. 

 
A. Prøvning i overensstemmelse med ISO-kvalitetsstyringssystemet 

Densitet ρ mean EN 634-2 1250 kg/m³ 

Karakteristisk Bøjningsstyrke f m,k EN 634-2 ≥ 9 N/mm² 

Karakteristisk Tværtrækstyrke f t,90,k EN 634-2 ≥ 0.5 N/mm² 

Karakteristik Trykstyrke vinkelret fibrene f c,90,k EN 634-2 ≥ 12 N/mm² 

Længdeforskydning f v,k EN 634-2 ≥ 2 N/mm² 

Elasticitetsmodul E mean EN 634-2 ≥ 4500 N/mm² 

Skydemodul G mean EN 634-2   

Tykkelse hævelse 24h EN 634-2 ≤ 1,5 % 

Fugtindhold fra fabrik  9 ± 3 % 

Diffusionsmodstandsfaktor µ (0-50%) ISO 12572 67  

 µ (50-100%) ISO 12572 40  

B. Klassificering 

Serviceklasse EN 634-2 Klasse 2 

Brandklasse - reaktion på brand EN 13501-1 B-s1,d0 

PEFC Certifikat  ALKO-PEFC-3057 

C. Supplerende test 

Termisk bevægelse   0,011 mm/mK 

Varmeledningsevne   0,35 W/mK 

Emissioner af formaldehyd  EN 13986 E1  

Frostbestandighed  EN 1328 OK  

 

5 Anvendelsesområder 
 

• Indvendige vægge: skillevægge, loft, dekorativ vægbeklædning 

• Udvendig anvendelse beskyttet mod direkte nedbør 

• Murkrone og sokler til pap- og metalpladearbejde 
 

Afhængigt af designet kan følgende fastgørelser anvendes (se Design og instruktioner for yderligere oplysninger): 

• Skrue med forsænket hoved og borespids til trækonstruktion Ø3,5-4,2 mm og længde 2,5-3 gange pladens tykkelse  

• 45mm Klammer 8-16 mm tykkelse 

• Facadeskrue til galvaniseret stål, tykkelse min. 1 mm - i-fix Corona (forboring) 

• Facadeskrue trækonstruktion - i-fix (forboring) 

 

Ved forarbejdning og montering af Duripanel B1 - se monteringsvejledningen. 
 

 

6 Bemærkninger om emballagen af Duripanel B1 byggeplader 

Byggepladerne er altid stablet i paller med 15-60 stk. pr. palle. Der er ingen beskyttelsesfilm mellem de stablede 
plader. Sørg altid for, at de er beskyttet mod nedbør/kondensering i henhold til de gældende håndterings- og 
opbevaringsanvisninger. 
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7 Sundheds- og sikkerhedsaspekter 

Mekanisk bearbejdning af pladerne kan frigive støv, der irriterer åndedrætsorganerne og øjnene. Desuden kan indånding 
af finkornet støv indeholdende kvarts - især i høje koncentrationer eller i lange perioder - føre til lungesygdomme og øget 
risiko for lungekræft. Afhængigt af arbejdsforholdene skal der være passende støvudsugnings- og/eller ventilationsudstyr 
til rådighed. For yderligere vejledning henvises til sikkerhedsdatabladet. 

  
 

8 Certificering og miljø 

Inden for rammerne af den europæiske forordning nr. 305/2011 (CPR) kan producenten fremlægge en erklæring om 
produktets ydeevne, som dermed er CE-mærket. CE-mærkningen garanterer, at produktet er i overensstemmelse med 
de produktegenskaber, der er omfattet af den harmoniserede europæiske standard, som gælder for dette produkt. 
Ydelseserklæringen tilbydes i overensstemmelse med CPR og er tilgængelig på producentens websted. Producenten er 
ISO-certificeret i henhold til ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og OHSAS 18001 (velfærd).  

 

 

 

Materiale ID Udgivet Gyldig indtil 

Duripanel B1 EPD-ETE-20200285-IBC1-EN 2021-04-01 2026-03-31 

 

Produktet er opført på husproduktportalen og kan anvendes i Svanemærket byggeri. 

Materiale Status Gyldig fra Gyldig indtill 

Duripanel Opført på listen 2021-05-16 2022-12-30 

 

 

 
 

  
Ansvarsfriskrivning 
Indholdet af dette dokument skal altid suppleres med oplysninger fra vores datablade, instruktioner, specifikationer og garantidokumenter.Vores materialer skal 
altid anvendes i overensstemmelse med de nationale bygningsbestemmelser. Oplysningerne i dette dokument er korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen. 
Den seneste version af alle tekniske dokumenter er tilgængelig på equitone.com-webstedet eller kan fås hos salgsafdelingen. Vi forbeholder os ret til at rette 
eller ændre oplysningerne i dette dokument uden forudgående varsel. Oplysningerne i dette dokument er beskyttet af copyright ©. Alle billeder i dette dokument 
er kun til illustrative formål og bør ikke betragtes som konstruktionstegninger. Disse oplysninger gives i god tro, og vi kan ikke holdes ansvarlige for tab eller 
skader som følge af brugen af dem. 
 


