
Naturliga och vackra tak i fibercement 
Cembrit W146-8 och Cembrit W177-6

Böljeplattor tak





En ny generation
Den nya generationen korrugerade fiber cementskivor från 
Cembrit tillverkas av naturliga och miljövänliga råvaror. De ger 
beständiga och lätta tak. Det är enkelt att lägga taket och det går 
också snabbt. Bra livslängd och bland de mest kostnadseffektiva 
taktäckningarna. I yttertak utan underlagstak finns också fördelen 
att de inte ger kondensproblem.

Två profiler för olika uttryck
Cembrit vågprofil W146-8 är särskilt lämplig för stora takytor 
och används därför speciellt på lantbruksbyggander och 
industri-byggnader. Profilen används även på villor och 
exempelvis förrådstak. Profilen passar både till traditionella tak 
och en mer uttrycksfull modern formgivning. 

Cembrit vågprofil W177-6 är en mjuk sinusprofil, lite mer 
neutral och böljande än W146-8  Profilerna används på samma 
hustyper.

Takskivorna kan monteras utan underlagstak och skall ha en 
taklutning på minst 14 ° .

Naturliga 
och vågformade tak

W146-8

W177-6



Passar på alla hus
På kontinenten är denna typ av tak mycket vanlig. Här i Sverige 
är korrugerade tak vanligast på lantbruk eller på olika typer av 
hallar. På senare år har taktypen dock börjat dyka upp i desig-
nade privathus på överraskande och djärvt formgivna byggnader. 
Äkta materialkänsla och fibercementuttryck är formspråket.

Används omålade
Takskivorna är tänkta att användas som de är utan ytbehandling 
och kan inte platsmålas.

Mjuka takformer
praktiska tak eller bara för att de är fina



Styrka & finish
Miljövänliga material
Alla vågformade skivor från Cembrit tillverkas av miljövänliga 
material. I jämförelse med andra korrugerade fibercementskivor 
är dessutom cement andelen ökad med kring 50%. Det betyder 
star kare och mer hållbara takskivor. Skivorna har genomtramp-
ningsskydd i form av förstäkningsremsor. 

– de håller

Komplett tillbehörsprogram
Det finns en byggsats med avlutningar och tillbehör som är 
formgivna att passa våra tak.  



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.

Cembrit AB
Box 42013
SE-126 12 Stockholm
Sweden

Tel.: +46 8 506 608 00
Fax: +46 8 506 608 99
info@cembrit.se 
cembrit.se
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Typ
Cembrit W146-8
(tidigare B6-S)

Cembrit W177-6
(tidgare B9-S)

Profiler Toppig Sinusformad

Format (mm) 1086 x 1180 hörn snedkapade 1025 x 1180 hörn snedkapade

Taklutning (°) 14 förberedda med hål 14 förberedda med hål
Färg Mörkgrå obehandlad förstärkt med genomtrampningskydd Mörkgrå obehandlad förstärkt med genomtrampningskydd
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