
 
 
 
 
  

 

    

                                                                                                                                                                                                                    www.cantona.info 

           

                                                       
                                                      
 

   Facadeløsninger  
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Antracit sort Naturhvid Cementgrå 

    Cantona UV er en 8 mm gennemfarvet fibercement. 

    Pladen fremstår i naturlige jordfarver,  
    som er med til at skabe facadens rustikke udtryk. 

    Pladen anvendes primært til ventileret facader, udhæng og stern. 

    Cantona Nature produceres i farverne Cementgrå, Antracit og Naturhvid. 

    Facadepladen leveres UV- behandlet med renskåret kanter. 

 Nature UV  
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                Cantona Base er en 8 mm gennemfarvet fibercement. 

             Pladen leveres cementgrå, som er med til at skabe facadens  

             rustikke udtryk. 

             Cantona Base er en ubehandlet facadeplade, med en hård  

             overflade der er klargjort til malerbehandling. 

             Maling i alle ral-farver kan også medleveres. Cantona Base anvendes primært til ventileret  

             facader, udhæng og stern. 

             Facadepladen leveres med renskåret kanter. 

          

 Hård overflade HD 

 Diffusionsåben 

 Standardmål: 1200x2400x8 mm 

 Brandklasse: A1 

 Kan leveres på specialmål 
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        Pro HD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
      

 

Cantona Pro HD er en 8 mm gennemfarvet 

fibercement.  

Pladen leveres med PVDF silkemat overflade  i 

farven sort/antracit.  

Forsiden er let slebet med en lukket valset bagside.  

Cantona Pro HD er vores High end facadeplade, 

som passer perfekt til byggeriet, hvor man ønsker 

et eksklusivt udtryk.  

Pladen er diffusionslukket og leveres med 

renskårede kanter. 
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 Ens udtryk og overflade 

 Høj PH-værdi på 11 

 Hård overflade HD 

 Modstandsdygtig overfor skimmel og svamp 

 



 

 

Split 

 

 Vand- og smudsafvisende 

 Hård overflade – HD 

 Diffusionsåben 

 Leveres efter specialmål 

 

 

                                                                    

                                                                                                                                          

                                                                                                                                              

Cantona Split er en 8 mm fibercement som produceres  

i alle Ral-farver og dimensioner efter kundens ønske. 

Pladen kan leveres i Cantona Nature, Cantona Paint  

og Cantona HD Pro. 

Pladen anvendes primært til ventileret facader, udhæng  

og stern.  

Her er der mulighed for at sammensætte en unik facade  

efter kundens ønske og mønster. 
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 Pro Paint HD 

 

 

 

 

 

Cantona Pro Paint HD er en 8 mm fibercement iht. EN 12467. Pladen produceres i alle Ral- farver efter  
kundens ønske. 

Cantona Pro Paint HD er opbygget på vores HD gennemfarvet fibercement. 

Pladen anvendes primært til ventileret facader, udhæng og stern. 

Pladen lagerføres i 1200 x 2400 mm, men kan også leveres som Cantona Split i forskellige dimensioner. 
Overfladen er af bedste kvalitet både mht. slid og UV- påvirkning. 

Cantona Pro Paint HD leveres med renskåret kanter. 
Der ydes 25 års produktgaranti og 15 år på farveægthed og glans på malerbehandlingen. 
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 Siniat Weather Defence 
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              A)    Vindspærreplade        Siniat Weather Defence 9,5 mm 

              B)    Isolering                       Wiegla kl. 37, 34 eller 32 

              C)    Træ regler                    Konstruktionstræ 

              E)    Fibercement Facade   Cantona Facadeplade 8 mm 

              I)     Befæstigelse                 min. korrosionsklasse C4  

                                                             (eller hvad der er foreskrevet) 

              O)   Klemlister                     Min. 25x50 mm og 25x95 mm 

              P)    Dampspærre                Vindtæt 

              Q)   Gipsplade                      Siniat brand, fiber, robust eller standard gips 

              S)    EPDM 

 

Første gipsbaserede vindspærreplade med  

SP certificering. 

Denne plade kan stå eksponeret op til 12 måneder,  

har lav vægt, kræver ingen skæreværktøjer,  

blot  ”skær og knæk”, som udgør en hurtig og 

nem montage. 

Hvis man ønsker en sikker og holdbar løsning  

er Weather Defence det rigtige valg. 

 Standardstørrelse: 1200 x 2700 mm 

 Standard tykkelse: 9,5 mm 

 Kan leveres i specialmål 

 100% resistent mod skimmelsvamp 
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Forhandler: 

 Cantona ApS  ·  Tlf. 98 45 46 10  ·  www.cantona.info  ·  cm@cantona.info  


