
 
 
 
Datablad Marts 2020 

 

 

CVR: DK36729406 T: +45 98 45 46 10  cantona.dk 

 

 

 

Cantona Nature UV - Børstet 
Facadeplade af gennemfarvet fibercement  

Farve:  Antracit, Betongrå, Teracotta Rød, Grøn, Creme Hvid og Gul Sand. 

 

 

 

 

Materiale 

Cantona Nature UV - Børstet facadeplade i gennemfarvet fibercement (iht. EN 12467). Pladerne fremstår naturligt, i 

jordfarver der er karakteristiske for cementbaserede råmaterialer, som er med til at skabe facadens rustikke udtryk. 

Cantona Nature UV - Børstet har en slebet forside. Overfladen virker naturlig og der er mindre nister og skygger i 

overfladen der varierer i størrelse og antal, dette er med til at give det rustikke look i facaden. 

 

Farver 

Cantona Nature UV - Børstet produceres i Antracit, Betongrå, Teracotta Rød, Grøn, Creme Hvid og Gul Sand.  

Da det er råmaterialerne der giver farverne, vil der forekomme farvenuancer imellem pladerne. Det er derfor vigtigt at 

pladerne ikke seriemonteres, men blandes for at give det bedste udtryk på hele facaden. 

Cantona Nature UV - Børstet er overfladebehandlet, som gør forsiden vand og smudsafvisende samt giver øget 

beskyttelse mod falmning. Pladen kan/vil langsomt patinere afhængigt af hvor den geografisk er monteret, patineringen 

svækker ikke pladens styrkemæssige egenskaber. 

 

Anvendelse 

Til facadebeklædning (ventileret facade), stern og udhæng. Kan anvendes udvendigt og indvendigt. 

For montage, henvises til Cantona montagevejledning  

Fugtbestandig - skimmelsvamp 

Cantona Nature UV - Børstet har en høj pH værdi, der gør pladen meget modstandsdygtig overfor angreb af svamp og 

skimmel. 

Pladen svækkes derfor 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 Nature UV - Børstet 

 
 
Cantona Nature UV - Børstet findes i Antracit, Betongrå, Teracotta Rød, Grøn, Creme Hvid og Gul Sand og leveres med 
renskåret kanter i slutmål 8 x 1200 x 2500mm. 
 
Produktet er CE-mærket og godkendt iht. EN12467:2006-04 

 

Dimensioner Enhed Kvalitet 

Længde standard /max mm 2500 / (3000) 

Bredde standard mm 1200 

Tykkelse standard mm 8 / (4-30) 

Tolerance tykkelse  mm ±1,0 

Tolerance længde mm ±2,0 

Tolerancer bredde mm ±2,0 

Asbest (ingen) % 0 

Arbejdstemperatur Grader -40 - +120 

Vægt   

Densitet, tør Kg/m3  1600-1650 

Vægt 8mm/kg/m2 15,0-15,5 

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 

Thermiske 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 

Farve UV Test   

UV test v/1000 timer EN ISO 4892-2 Delta E* a,b =3,0 

UV test v/2000 timer EN ISO 4892-2 Delta E* a,b =3,4 


