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FIBERCEMENTSKIVA
Den mångsidiga byggskivan 
för både invändiga och 
utvändiga applikationer
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                är en obrännbar, mångsidig byggskiva av fibercement som kan användas 
i såväl invändiga som utvändiga applikationer. Skivan har utmärkta egenskaper att 
motstå brand, fukt, buller, stötar och slag. Skivan är dessutom resistent mot mögel 
och röta samt har även motståndskraft mot de flesta förekommande kemikalier inom 
t ex industrin.

                är tillverkad av giftfria naturliga mineraler; huvudsakligen cement, sand, 
vatten och cellulosafibrer. Den har en unik sammansättning med fysiska och mekanis-
ka egenskaper som gör den överlägsen andra byggskivor. Skivan är stark och hållbar 
och tappar inte sin styrka på grund av fukt, slag och värme. Skivan är klassad i den 
högsta kategorin för obrännbart material A1 och uppfyller kravet för tändskyddande 
beklädnad.

Skivans egenskaper tillsammans med sin relativt låga vikt (1300 kg/m3) gör att  
                har ett brett användningsområde, främst som beklädnadsskiva i till 
exempel förråd, garage, soprum, miljöstationer, skolor, idrottsanläggningar, hotell, 
sjukvård, bastu, lantbruk, industri, mm.

Skivan kan även användas till uppbyggnad av mellanväggar, som vindskyddsskiva, 
takfotsinklädnad, fasadbeklädnad, gavelspetsar, sockelskiva, blindbottenskiva, 
formsättning, mm

                står emot slag och stötar, uppfyller brandkrav, 
klarar värme och/eller kyla utan att tappa sina egenskaper 
och ger på så sätt en fukt- och brandsäker konstruktion. 
Skivan har dessutom goda ljudegenskaper.

• Vädertålig (fukt/värme/kyla)
• Obrännbar
• Stark och slagtålig
• Slät, plan yta med ett likformigt (jämnt) utseende
• Låg vikt
• Lätt att bearbeta
• Kostnadseffektiv

FIBERCEMENTSKIVA

VIKTIGA PRODUKTFÖRDELAR
• Miljövänlig
• Tålig mot skadedjur
• Resistent mot röta och svampangrepp
• Minimalt underhåll
• Dimensionsstabil
• Utmärkt ljudisoleringsförmåga

MATERIALETS EGENSKAPER

Densitet 1300kg/m3

Brandklass A1 (obrännbar)

Värmeledningsförmåga 0,24 W/mK

Värmeutvidgningskoefficient 0,007 mm/mK

Vattenabsorption 33 %

Luftljudreduktion 6.0mm - 25dB 

9.0mm - 28dB

12.0mm - 30dB

Dynamisk E-modul (böjstyrka) > 7 MPa

Längd- och bredd tolerans +0/-2 mm

Tjocklekstolerans +/- 0,5 mm

Egenskaper Värde

FÖRRÅD, GARAGE, 
SOPRUM, MILJÖSTATION, 
LANTBRUK, LAGERLOKAL, 

VINDSKYDD, FASAD
MM.

ANVÄNDNINGS-
OMRÅDE
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                bearbetas med vanliga verktyg och är lätt att spika eller skruva i. Använd lämpligen självborrande skruv med 
försänkt huvud i dimension 3,9-4,2 x 25-45 mm, ingen förborrning erfordras.

                monteras på regelstomme av stål eller trä med c/c avstånd max 600 mm och med bakomliggande kortlingar 
c/c 1200 mm. Skivans kanter måste alltid understödjas av regel. Avstånd till befintligt golv bör vara 6 mm.

Infästning sker med spik eller skruv, minst 12 mm från kanten och med centrumavstånd max c/c 200 mm. Vid skivans hörn 
ska avståndet till kanten vara min 50 mm. Centrumavstånd för spik/skruv i skivans mittenrad ska vara max c/c 300 mm.

Skivan kan monteras kant i kant eller med öppna fogar. Vid utvändig montering ska skruvar vara rostfria. Skivans
horisontella skarvar bör täckas med foglist för att skydda kanter/konstruktionen från fuktinträngning. Alternativt kan 
skivskarven tätas med fogmassa.

Skivan kan kapas med rits eller såg. Såg bör vara försedd med dammsugare, speciellt om sågning sker inomhus. 
Använd andningsmask och skyddsglasögon vid bearbetning.

Håltagning sker genom att använda vanligt snabbstålsborr eller med sticksåg. 

      kan lämnas obehandlad, men vid utvändig (exteriör) användning bör den målas eller beklädas av estetiska 
skäl. För bästa resultat bör målning ske inom 90 dagar efter montering.

MONTERING
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MONTERINGSANVISNING

BEARBETNING
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BS EN 12467:2012
Product: PRIMAflexTM

Fibre cement flat sheet for internal and external walls, 
ceiling and eaves lining

NT

Width: 1200mm          Thickness: 4.5, 6.0, 7.5, 9.0 & 12.0mm
Class 2 Category A / Class 3 Category C 
Reaction to fire     A1
Release of dangerous substances: NPD
Durability: Pass

Avkap och förbrukade skivor sorteras som deponi och innehåller inget miljöfarligt avfall. Plast- och pappersemballage 
kan återvinnas.

AVFALLSHANTERING

TILLGÄNGLIGT SORTIMENT

Art. nr. Benämning Tjocklek Längd Bredd Antal/
Pall

Vikt  
(kg/m2)

Vikt  
(kg/pall)

692062 PRIMAflex Fibercement 6,0 550 1220 180 8,3 1002

692060 PRIMAflex Fibercement 6,0 900 2700 60 8,3 1210

692061 PRIMAflex Fibercement 6,0 1200 2700 60 8,3 1613

692094 PRIMAflex Fibercement 9,0 595 2550 100 12,5 1896

692090 PRIMAflex Fibercement 9,0 900 2550 44 12,5 1262

692091 PRIMAflex Fibercement 9,0 1200 2550 42 12,5 1606

692092 PRIMAflex Fibercement 9,0 900 3000 44 12,5 1485

692093 PRIMAflex Fibercement 9,0 1200 3000 42 12,5 1890

692120 PRIMAflex Fibercement 12,0 900 2550 32 16,6 1219

692121 PRIMAflex Fibercement 12,0 1200 2550 32 16,6 1625

Tålig mot 
skadedjur

Obrännbar Vatten- 
resistent

Vädertålig Miljövänlig

Utmärkt att 
måla på

Lätt att 
bearbeta

Kostnads- 
effektiv

Minst 50 års 
hållbarhet

Se till att skivans ytor är torra, rena och fria från damm, fett eller 
andra partiklar före målningsbehandling.

För bästa resultat ska �ex™ 
förstrykas med lämplig primer och 
därefter minst två lager vatten- 
baserad akrylfärg. Färgen ska vara 
ånggenomsläpplig. Andra typer av 
färg, såsom polyuretan eller  
epoxifärger kan också användas, 
men kräver speciella förberedelser. I 
samtliga fall, måste färgtill- 
verkarens rekommendationer följas. 

Skivorna måste förvaras plant på jämn och torr 
yta, fritt från regn och damm (smuts). Skivorna 
är staplingsbara och ska ligga på tätt lagda strön/
underslag av trä 
med max 600 mm 
centrumavstånd. 
Utrymmet behöver 
ej vara uppvärmt 
men skivorna bör 
täckas med plast 
eller presenning.

MÅLNING FÖRVARING OCH TRANSPORT


