
                                                                                                                                                                                

Datablad – September 2016 
 

Cantona Pro Paint HD 
Facadeplade af gennemfarvet fibercement med 2 x PVDF overflade og UV filter. 

                

Materiale 

Cantona Pro Paint HD facadeplade leveres i gennemfarvet fibercement, med en semi coated silkemat 

vandafvisende PVDF lak og UV beskyttet overflade og med en let slebet glat struktur, kanter skal efter 

skæring lukkes med  hydroblock/kantforsegler. Alle plader leveres med beskyttelsesfolie og fjernes 

når pladen er monteret. 

Anvendelse 

Til facadebeklædning (primært ventileret facade). Kan anvendes udvendigt og indvendigt uden 
begrænsning. 

Farver 

Cantona Pro Paint HD leveres med gennemfarvet kerne i flg. farver:  mat sort,  Råhvid,  Mat rød eller 
Mat grå .  
 
Overflade 
Cantona Pro Paint HD har en glat, let slebet forside samt valset bagside, pladen er diffusionslukket, 
overfladen er ens i farve og udtryk mellem forskellige batch serier. 

Modstandsdygtig overfor skimmelsvamp m.v. 

Cantona Pro Paint HD høje PH værdi på 11 gør pladen er meget modstandsdygtig overfor angreb af 

svamp og skimmel. Cantona Pro Paint HD kan ikke rådne eller nedbrydes i fugtigt miljø. 

Fugtbestandig 

Cantona Pro paint HD svækkes ikke i våd tilstand. 
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Tekniske Specifikationer Cantona Pro Paint HD -  Fibercement 
 

Dimensioner 
Længde standard / max 

 
mm 

 
2400  

Bredde standard / max mm 1200  
Tykkelse standard 
Kantudformning mulig fra 12 mm 
Tolerance tykkelse 

mm 
 

mm 

8   
falset-fer/not -spartlingskant 

+/- 0,3 

Tolerance Længde mm +/- 3 
Tolerance Bredde mm +/- 3 
Asbest (ingen) % 0 
Arbejdstemperatur grader -40 - + 120 

Vægt 
Densitet, tør 

 
kg/M3 

 
1450-1500 

Vægt 8 mm/kg/m2 13,6-14,0 

Brandklasse EN 13501:1 A2-s2,d0 

CE-mærket Produktet er CE-mærket og godkendt iht. EN12467:2012 

Vanddampstransmission EN 12572:2001 

Dampdiffusionsmodstand                                                                                  diffusions lukket 

Hygroskopiske egenskaber samt PH 
Vandabsorberingskapacitet 

 
% 

 
< 0 

Udvidelse fra kold til varm mm/m  (-20 til + 40 grader) 1,5 
Fugtindhold ved levering % < 10 
PH værdi PH 11 

Thermiske egenskaber 
Varmelednings evne 

 
W/mC® 

 
0,30 

Varmeudvidelses koefficient mm/m C® 0,008 

Bøjningsstyrke MPa   

Bøjningsstyrke på langs af net – tør MPa 22 

Bøjningstyrke på tværs af net – tør MPa 17 

Elasticitet GPa 
På langs af fibernet 

 
GPa 

 
7 

På tværs af fibernet GPa 6 
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