
Ingår i Minerit Concept
Vindskydd för lätta väggar - fuktsäkert & robust.

Windstopper



Vindskydd byggs in och är omöjliga att underhålla. Därför är tålighet och lång livslängd viktiga 
egenskaper. Cementskivan Minerit Windstopper tål vatten och motverkar mögel. Skivan behöver 
inte täckas in under bygg tiden. Den är vindtät, diffusionsöppen och brandsäker. Det ger byggnaden 
trygghet och lång livslängd när fasaden kommit på plats.
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Lättmonterad
Fuktsäker
Robust

• fuktbeständig  • motverkar mögel • diffusionsöppen  • obrännbar                          • stomstabiliserande • styvheten minskar luftrörelser i isoleringen • tål hög temperatur   

CEMBRIT WINDSTOPPER

Cembrit Windstopper kan tätas 
med tejp. P-märkt lösning finns.
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Cembrit Windstopper 
Nu trycker vi vårt namn på framsidan av vindskyddet i MINERIT 
CONCEPT så det blir lättare att känna igen denna speciella skiva. 

Ett vindskydd som klarar vädrets makter 6 månader utan fasadbekläd-
nad. Skivan är fuktsäker och trots att den är så tunn är den tillräckligt 
robust på bygget. Det blir lite spill och "smular inte"

Produktutvecklingen har gjorts i samråd med byggare så att skivan 
passar byggets krav och ger en god arbetsmiljö. Det finns inga krav på 
heltäckande skyddskläder.  Snabbt montage på trä regelstommar med 
spikpistol och pappspik gör skivan populär på bygget och i husfabriker. 
På stålregelstomme skruvas skivan upp utan förborrning. Det är enkelt 
och spar tid. 

• fuktbeständig  • motverkar mögel • diffusionsöppen  • obrännbar                          • stomstabiliserande • styvheten minskar luftrörelser i isoleringen • tål hög temperatur   

Tål 6 mån 
exponering !
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 Användningar
6 mm Bakom fasader av t.ex. trä, tegel, skivor, plåt eller mekaniskt  
 infästade putsisolersystem. 

9 mm Bakom glasfasader, vid ljudkrav eller där tändskyddande 
 beklädnad med ytskikt klass 1 K210 krävs.



Cembrit AB marknadsför fibercementskivor tillsammans med  system för hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar för alla typer av hus. 
Produkterna tillverkas med den senaste tekniken utvecklad ur 100 årig tradition. Skivorna finns hos de ledande återförsäljarkedjorna inriktade på 
byggproffs.  Vår personal är en viktig del i vår helhetslösning, de hjälper till med utbildning och skräddarsyr till perfekt passform i ditt projekt. Du får 
en unik partner.
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Produkterna i MINERIT CONCEPT finns hos 
ledande byggmaterialhandlare.

ISO  14001:2004 och ISO 9001:2008

Cembrit Oy, P.O. Box 46, 08681 LOHJA, Finland

EN 12467:2004:E   NT D2 I (6 mm) NT D3 I (9 mm)
EN 13501-1:2002:E /A2  

Mått och vikt

Skivtjocklek 
mm

Format
mm

Vikt
kg/m2 antal/pall m2/pall kg/st Densitet

6 900 x 2700 8.7 50 121,5 23,8

?150 kg/m3  
± 75 kg

6 1200 x 2700 8.7 40 162,0 31,7

9 900 x 2700 13,0 50 129,6 35,2

9 1200 x 2700 13,0 40 97,2 47,0
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Cembrit Windstopper är grå och har glittrande yta.
Läs monteringsanvisningen före montage, den finns 
på hemsidan.

Det finns vertikala och horisontella fogprofiler samt 
montageskruv samt tejp för skarvtätning. (Pappspik kan även 
användas, finns hos din återförsäljare).




