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Tidlös vacker fasadbeklädnad

Fasadpanelerna i Cedral-sortimentet, som  

har det naturliga utseendet av trä är enkla att montera.  

Panelerna som är rötbeständiga och som kräver minimalt 

underhåll är ett alternativ till träbeklädnad. 

Cedral är det perfekta alternativet som 

kräver minimalt underhåll och är rötbeständigt. 
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Cedrals DNA

Det perfekta, rötbeständiga alternativet till 
traditionell fasadbeklädnad.
Fibercement erbjuder såväl moderna som flexibla designalternativ och används av många 

arkitekter för att skapa fantastiska fasader. Den enkla kombinationen av träcellulosa, fibrer, 

vatten och cement gör fibercement till en av marknadens mest ekologiska och universella 

byggprodukter.

Hårt som sten och lika enkelt som trä
Materialets fiberstruktur i flera lager ger stöd åt cementen och andra ämnen som ger det en 

imponerande styrka och gör att det kan vara mycket tunnare än betong. Det är även mycket 

enklare att forma än jämförbara naturliga produkter, vilket innebär att det är enkelt att kapa för att 

forma produkter för beklädnader.

Sand, vatten, luft, cement, fibrer, träcellulosa

C E D R A L  L A P C E D R A L  C L I C K

Yta Wood eller Smooth

Format 3600 x 190 mm 3600 x 186 mm

Tjocklek 10 mm 12 mm

Vikt per st. 11,2 kg 12,2 kg

Täckyta 0,57 m2 (v. 30 mm överlapp) 0,63 m2
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WOOD SMOOTH STRUKTUR



Vilken Cedral-stil passar dig?

C E D R A L  L A P
Cedral Lap monteras med traditionell överlappning och finns i två strukturer.

   Cedral Lap Wood                    Cedral Lap Smooth

   Cedral Click Wood                    Cedral Click Smooth

C E D R A L  C L I C K
Cedral Click monteras plant, vilket skapar en modern och samtida fasad.

Finns i två versioner.

SMOOTH STRUKTUR
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Den ventilerade fasaden

Alla produkter i Cedral-familjen ska monteras på en ventilerad fasadkunstruktion

En ventilerad fasadkonstruktion fungerar genom att luft strömmar obehindrat mellan 

fasadbeklädnaden och vindspärren. Fukt som kommer in vid skarvar och liknande i 

fasadbeklädnaden eller fukt från t.ex. matlagning som tränger ut genom husets ytterväggar 

ventileras bort, vilket gör att konstruktionen hålls torr. Därmed bidrar fasaden till att eliminera 

grogrunden för röta och svamp. En sund och torr konstruktion lever längre. 
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Vindskiva

Utsprång

Staket/vindskydd

Gavel

Takfot

Bröstning

Takkupa

Fasad

Avskärmning

Underbeklädnad

Fönsterband

Ark

Välj fibercementbeklädnad till 
fördel för huset och dess ägare

Cedral sortimentet kan användas för alla former av beklädnad. De robusta fibercementpanelerna är 

motståndskraftiga mot röta och svamp samt de hårdaste väderförhållanden.  Cedral är det perfekta valet 

när du ska renovera dina gavelspetsar på huset eller byta träfasaden på sommarstugan, garaget eller 

friggeboden. Cedral lämpar sig även till plank, staket och avskärmningar.

Fibercement väljs av husägare som vill ha ett sunt hus. Samtidigt är produkten miljövänlig. Den 

tillverkas av naturliga oorganiska material: Cement, sand, kalk och fiber. Cedral kan återanvändas till 

100 %. 

Cedral bidrar till en sund konstruktion som fasadbeklädnad i en ventilerad fasad.

En ventilerad fasad ger huset möjlighet att bli av med fukt inifrån utan att den sprider sig till 

ytterbeklädnaden och utan att fukten från ytterbeklädnaden tränger in i konstruktionen. 

Den ventilerade fasaden stoppar dessutom direkt solstrålning/kyla vilket minskar 

byggnadskonstruktionens påverkan.
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Cedral-färger
Cedral Laperna finns i ett stort utbud av färger som har målats på fabrik. Panelerna finns i två strukturer som ger ett estetiskt alternativ och 
som uppfyller många projektkrav. RAL och NCS är jämförbara färger som kan användas till dörrar och fönster.

C01* Vit C51* Silver C05* Grå C52* Pärlemor
RAL: 9003 – NCS S 0500-N RAL: 7047 – NCS S 1500-N RAL: 7047 – NCS S 3000-N RAL: 7030– NCS S 4502-Y

RAL: 901 – NCS S 1005-Y 10 R RAL: 1015 – NCS S 1010-Y 20 R RAL: 1014 – NCS S 1010-Y RAL: /– NCS S 4010-G 90 Y

RAL: / – NCS S 5502-Y RAL: 7039 – NCS S 6502-Y RAL: 7037 – NCS S 6500-N RAL: 9011– NCS S 9000-N

RAL: 7002-NCS / RAL: / – NCS S 6005-G 80 Y RAL: / – NCS S 7502-Y RAL: 8019 – NCS S 8005-Y 80 R

C56 Platina C53* Bly C54* Petroleum C50* Svart

S KO G S U T B U D E T

C07* Antikvit C02 Beige C08 Sandgul C57 Mandel

C58 Valnöt C59    Terrakotta C60* Mörk Terrakotta C04* Svartbrun

M I N E R A L U T B U D E T

Vi reserverar oss för att den tryckta återgivningen av färgerna kan skilja sig från de faktiska färgerna. 
Det rekommenderas att beställa ett varuprov innan man gör sitt färgval.  



RAL: 1001 – NCS S 3020-Y 20 R RAL: 1019 – NCS S 3005-Y 20 R RAL: /– NCS S 4005-Y 50 R RAL: 7006– NCS S 6005-Y 50 R

RAL: / – NCS S  3005-G 20 Y RAL: 7010 – NCS S 3010-B 10 G RAL: / – NCS S 4010-R 90 B RAL: /– NCS S 6005-R 80 B

RAL: 8007 – NCS S 6020-Y 40 R RAL: 8023 – NCS S 3060-Y 50 R RAL: / – NCS S 5040-Y 80 R  RAL: 8025-NCS S /

       RAL: – NCS S – S 5030-Y 30 R

RAL: 7016-NCS /   RAL: 6009 – NCS S 8010-G 10 Y 

C11 Beigegul C03* Sand C14 Atlasbrun C55 Mullvadsbrun

C30* Brun C32 Orange C61*  Faluröd

CL104*** Ljus ek

CL105*** Mörk ek

H AV S U T B U D E T

C06 Oliv C10 Gråblå C62 Ocean blå C15* Granit

C19* Antrazit C31* Grön

minimalt underhåll

fabrikslackerad

    enkel att montera

J O R D U T B U D E T

Vi reserverar oss för att den tryckta återgivningen av färgerna kan skilja sig från de faktiska färgerna. 
Det rekommenderas att beställa ett varuprov innan man gör sitt färgval.

* = Lagervara
* * = Lagervara endast Cedral Lap Wood
* * * = Tillverkas endast i Cedral Lap Wood.  
    Etersilan kantimpregnering ska appliceras på ljus/mörk ek då dessa har en laserad yta
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Cedral passar alla stilar
Cedral är en perfekt lösning för ny fasadbeklädnad

på befintliga fastigheter som ska renoveras eller som 

en del av en nybyggd fasad. 

Cedral finns i ett stort utbud av fabriksmålade

färger som gör det möjligt för husägare och montör 

att skapa slående, individuella hem som kräver 

minimalt underhåll. 
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Vacker att kombinera 
med andra  
byggnadsmaterial
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Enkel att montera
Cedral är enkel att montera och kan bearbetas med vanliga elverktyg och 

sågklingor avsedda för fibercement. 

Utförlig monteringsanvisning finns på www.cedral.se.

Smarta tillbehör
Cedral har ett stort utbud av profiler i samma färger som Cedralpanelen, vilket 

underlättar arbetet med detaljerna. Alla profiler går snabbt att montera och ger 

din fasad ett vackert utseende.

www.cedral.se
• Ladda ner Cedral monteringsanvisning

• Sök efter mer information, en återförsäljare eller en auktoriserad montör

• Beställ ett gratis varuprov
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C E D R A L  L A P

Färg till sågade ytorMonteringshjälpVentilationsprofil

Utvändigt hörn 

4.

Startprofil vid  
liggande montage

10.

Fönstersmyg

11.

Fönsterbleck

12.

Dropplåt

13.

Sockelsäkring

14.

Fogband

16.

Utvändigt  
asymmetriskt hörn

5.

Invändigt hörn

6.

Enkel ändkant

7.

Dubbel  ändkant

8.

Skarvprofil

9.

10

8

4
5

14

6

9

11

13

16

12

7

Utnyttja alla detaljerna i det
kompletta tillbehörsprogrammet.
För att uppnå bästa möjliga resultat som du ska ha glädje av i många år, är det viktigt att använda de 

bästa produkterna vid monteringen. 

Cedral Laperna levereras med ett omfattande tillbehörsprogram.  

Det säkerställer enkel montering med ett vackert slutresultat.

Alla aluminiumprofiler levereras i korrosivitetsklass C3, vilket motsvarar branschstandarden för aluminiumprofiler.
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Cedral Click-panelerna monteras enkelt och säkert

med det speciella Click-beslaget.

50

12

47

46

55

54

51
14

52

7

57

Färg till sågade ytor Multiprofil

Enkel ändkant

7.

Fönsterbleck

12.

Sockelsäkring

14.

Dropplåt

46.

Fönstersmyg 

47.

Click-beslag

50.

Startprofil vid 
stående montage

51.

Startprofil vid 
liggande montage

52.

Invändigt hörn

54.

Utvändigt hörn 

55.

PE-folie

57.

Ventilationsprofil Bärprofil/dropplåt

C E D R A L  C L I C K
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minimalt underhåll
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    enkel att montera

Den här publikationen grundas på den senaste tillgängliga informationen vid tidpunkten för tryckning. På grund av ändringar och förbättringar av produkten 
och andra faktorer förbehåller sig företaget rätten att ändra eller ta tillbaka information som finns häri utan att på förhand meddela detta. För specifika 
användningsområden hänvisas användaren till Teknisk rådgivning och relevanta standarder och praxis för vägledning. Fotografierna i dokumentet ska inte ses 
som rekommendation för god praxis. Tryckprocessen begränsar färgåtergivningen. Beställ produktprover för verklig färgåtergivning..
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Cedral 
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www.cedral.se 
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