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Cantona Base 
Facadeplade af gennemfarvet ubehandlet fibercement for maler 

behandling 

Farver: betongrå som standardfarve  

 

 

 

 

Materiale 

Cantona Base er en facadeplade med høj vægtfylde som leveres ubehandlet og gennemfarvet (iht. EN 12467).  

 

Farver 

Pladen leveres i farverne Betongrå som standard og lys sand som skaffevare  

 

Anvendelse 

Beregnet til facader som grundplade til fibercementmaling og som sokkelplade til nedgravning.  
Cantona Base har en meget hård og børstet overflade (pga. af sin høje vægtfylde) som også er optimalt for 
malerbehandling og steder hvor man ønsker en slidstærk og slagfast plade ved sokkel.  
Ved malerbehandling er det vigtigt alle sider er diffusionslukket efter behandlingen, således pladen ikke vrider. 
 

Fugtbestandig - skimmelsvamp 

Cantona Base høje pH værdi på 11, gør at pladen meget modstandsdygtig overfor angreb af svamp og skimmel.  

Cantona Base svækkes ikke i våd tilstand, kan ikke rådne eller nedbrydes i fugtigt miljø. Den kan optage og afgive fugt 

et ubegrænset antal gange, uden at pladens styrkemæssige egenskaber forringes. 
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Tekniske specifikationer Cantona Base fibercement     

      
 

Produktet er CE-mærket og godkendt iht. EN12467:2006-04 

 

Dimensioner Enhed Kvalitet 

Længde standard /max mm 2500/3000 

Bredde standard mm 1200/1220 

Tykkelse standard mm 8 / (4-30) 

Kantudformning mulig fra 12mm  Falset-fer/not-
spartlingskant 

Tolerance tykkelse  mm ±1 

Tolerance længde mm ±2 

Tolerancer bredde mm ±2 

Asbest (ingen) % 0 

Arbejdstemperatur Grader -40- +120 

Vægt   

Densitet, tør Kg/m3  1430-1480 

Vægt 8mm/kg/m2 14,2-14,6 

Bøjningsstyrke MPa   

Bøjningsstyrke på langs af net-tør MPa 22 

Bøjningsstyrke på tværs af net-tør MPa 17 

Elasticitet GPa   

På langs af fibernet GPa 7 

På tværs af fibernet GPa 6 

Hygroskopiske egenskaber    

Fugtindhold ved levering % < 10 

Udvidelse fra tør til våd mm/m2 1,5 

pH værdi PH 11 

Termiske egenskaber   

Varmeledningsevne  W/mC® 0,30 

Varmeudvidelses koefficient mm/ mC® 0,008 

Brandegenskaber 
  

Brand klassifikation EN 13501:1 A1, s1-d0 

Vanddampstransmission EN 12572:2001 
 

Dampdiffusionsmodstand GPa m2 s/kg= Z værdi 0,613 


