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EX-SERIEN - BEKLÆDTE PANELER

Nichiha Design Cementpanel EX er fibrøse træbetonelementer (EN 12467:2004) i mange strukturer og farver. Panelerne
beklædes via en holdbar flerlagsproces og en smudsafvisende belægning, NichiGuardTM. De har en ‘fer og not’-profil langs den
lange kant, og de passer perfekt sammen for at sikre vandtætte fuger. De udvendige beklædningssystemer har et ventileret og
drænet hulrum, hvilket er en dokumenteret og yderst effektiv metode til at gøre bygninger vandtætte. Panelerne kan anvendes
indvendigt såvel som udvendigt.

MATERIALEEGENSKABER FOR PANELER I EX SERIEN
SPECIFIkATION

Størrelse

Tykkelse (nominel)

16 ± 1.2 mm

Masse (nominel)

19.2 to 21.2 kg/m2

Panelets længde

3030 ± 1 mm

Effektiv tildækning (nominel bredde) 455 ± 1 mm
Overordnet bredde (nominel)

470 ± 1 mm

Diagonaler (maks. difference)

2 mm

OVERVEJELSER

Denne vejledning angiver god praksis, men er ikke et udtømmende dokument med alle relevante oplysninger. Det vil altid være
bygningsdesignerens ansvar at verificere, at EX seriens beklædningssystem er velegnet til et givent projekts specifikke krav.
Vejledningen bør læses sammen med det pågældende lands byggevedtægter.
Vi ønsker at sikre, at du har alle de nødvendige oplysninger til at designe bygninger. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til
at ringe til os (tlf. +45 9614 5000).

RAMME

Inden montering af EX Panel skal ydervæggens grundlag omhyggeligt efterses for at bekræfte, at grundlagets overflade er jævn.
Og påforingslister af træ eller metal skal monteres korrekt. Påforingslister af træ er sæsonbetinget. Træ uden for sæsonen anbefales ikke. Stålrammernes design og konstruktion skal indtænkes sammen med producentens anbefalinger. I meget ætsende
miljøer skal der tages relevante foranstaltninger til at beskytte rammen mod korrosion.

BEGRÆNSNINGER

EX serien bør ikke anvendes som beklædningsprodukt til høje bygninger, men til lave bygninger. Alt efter det valgte system kan
nogle fuger udtrykkes og fyldes med tætningsmiddel af samme farve. Alle projekter på 13 meter og derover samt projekter, der
er placeret i områder med meget vind, kræver en teknisk gennemgang ved HBC’s tekniske afdeling. EX serien skal monteres i
overensstemmelse med denne installationsvejledning og/eller oplysninger fra HBC’s tekniske afdeling.
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SYSTEMER I EX SERIEN ER IKKE EGNET TIL FØLGENDE:
1.

Paneler med ikke-lodret yderside (f.eks. tag, dækliste til brystning, intrados)
Det kan potentielt medføre risiko for frostskader, nedbrydning af belægning og/eller lækage.

2. Forskudte fuger/diagonal fastgørelse
Det kan medføre risiko for lækage.
3.

Områder med høje temperaturer (f.eks. skorsten, ildsted)
Høje temperaturer kan beskadige panelerne og kan medføre risiko for kastning og/eller revner pga. opsugning af fugt.

4.

Fugtige områder (f.eks. badeværelser, vandbassiner o.lign.)
Det kan medføre risiko for kastning, frostskader, reducering af styrke og/eller revner som følge af høj fugtighed.

5. Stødfuger/lysningerfuger
Det kan medføre risiko for lækage og/eller frostskader.
6. Eksponering af panelkant
Det kan medføre risiko for kastning og/eller frostskader som følge af absorbering af vand.
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Ovennævnte anvendelser er kun eksempler, og listen over ikke-tilladte ting er ikke udtømmende.
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OPBEVARING

Paller med EX Panel skal stables vandret, må ikke hvile på jorden og skal understøttes med maks. 300 mm mellemrum på en plan platform.
Materialerne skal holdes tørre, og helst opbevares indendørs i bygningen. Paneler, der udsættes for fugt forud for montering, kan krympe, hvilket annullerer
garantien. Panelerne skal beskyttes mod urenheder, f.eks. silikonespray. Hvis det
er nødvendigt at opbevare panelerne udendørs, skal de beskyttes mod vejliget.
Undlad at placere materiale til udvendig
beklædning direkte på jorden. Materiale til
udvendig beklædning skal opbevares på
afstand af fugtigt indhold.

Undlad at stable mere end to paller.

HÅNDTERING

EX Panel er beklædt på forhånd og skal behandles forsigtigt. Undgå at beskadige
kanter, ender og overflader i forbindelse med håndtering.
EX Panel skal løftes i henhold til tegningen. De kortere kanter skal være lodrette
under løftning.
Undlad af berøre EX Panel med snavsede hænder.
Snavs fjernes med vand og en mild sæbeopløsning. Støv skal fjernes med en
blød børste eller trykluft.
Pas på ikke at snuble, og vær opmærksom på omgivelserne under håndtering.

TRANSPORT

Hvis den mindste ende ikke er opad i tilfælde
af flytning, kan der opstår defekter og revner
i materiale til udvendig beklædning.

Vær omhyggelig med ikke at beskadige kanter og overflader på EX Panel ved aflæsning.
Undladt af stable pallerne under transport.
Påsæt polstrede plader på panelernes hjørner og stram til med reb eller wire for at forebygge beskadigelse.
EX Panel skal ligeledes beskyttes med polstrede plader ved ophængning.

SIKKERHED

Ved beskæring, boring eller tilslibning af et EX Panel med el-værktøj skal det sikres, at arbejdsområdet er ordentligt ventileret.
Håndværkeren skal bære en godkendt støvmaske samt sikkerhedsbriller.
Alle save, bor/drivværk, skæreblade, borebits og håndværktøj skal være i god og ren tilstand for at sikre korrekt skæring og
boring. Det anbefales at bruge værktøj i kombination med velegnede metoder til reducering af støv.

Forsigtig
Forkert opbevaring og håndtering kan medføre
funktionssvigt som følge af aldersdegradering.
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UDVENDIGT BEKLÆDNINGSSYSTEM, EX SERIEN - VANDRETTE PANELER
Oversigt og funktioner
EX seriens vandrette paneler giver et tiltalende arkitektonisk udtryk.
EX Panel har supplerende ‘fer og not’-profiler langs den lange kant (vandrette kanter) med en indbygget, fleksibel, vandtæt
tætningsliste.
EX Panelclips passer over panelets fer, og accepterer og fastholder rillen i panelet udover at give usynlig fastgørelse.
EX Standardhjørner er lette at montere ved hjælp af clips og giver en tiltalende, matchende afslutning.
Aluminiumsprofiler kan være en mulighed i stedet for tætningsmidler og/eller standardhjørner.

Følgende monteringsmetoder er tilgængelige.

www.hbc.dk
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EX 5mm starter strip

EX 5mm assembly Clip

Flashing (Local supply)
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EX 5mm Corner Clip

Sealant primer

EX Backing strip duble flange and sealant

Touch-up paint

EX Panel - 455 mm x 3030 mm

EX Pre-formed corner

㻚

㻡㻌㼙㼙

㻹㼕㼚㻚㻌㻠

㻹㼕㼚 㻚㻌

㼙㻚

㻥㻜 㻌㼙

㼍㼤㻚

㼍㼤㻚 㻢
㻜㻜㻌㻹

㻢㻜㻜㻌㻹

Furring strips

Horizontal section

>
16 x 455 x 3030 mm Horisontal montage

montagevejledning
EX serien - marts 2016

A-1: RAMME- OG PANELAFSÆTNING - TRÆPÅFORINGSLISTER AF TRÆ med TÆTNINGSMIDDEL OG EX STANDARDHJØRNE

EX 5mm starter strip

EX 5mm assembly Clip

Flashing (Local supply)

EX Start or connect profile

Touch-up paint

EX Panel - 455 mm x 3030 mm
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EX Start or connect profile

EX Aluminium external and internal corner
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B-2: RAMME- OG PANELAFSÆTNING - VENTILEREDE METALLISTER med ALUMINIUMSPROFILER
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EX tilbehør
STARTLISTE FA100A/FA150A
Startlisten fungerer som den grundlæggende støtte for EX seriens vandrette system, samtidig med at den også giver hurtigere og nemmere montering.
Længde 3030 mm.

PANELCLIPS JE5555
Standardclips til montering af EX seriens 3030 mm paneler på påforingslister af stål eller
træ.

PANELHJØRNECLIPS JE552C
Standardclips til montering af EX seriens forudformede hjørne på påforingslister af stål eller
træ.

AFSLUTNINGSCLIPS JE310
Afslutningsclipsen giver en pæn montering af panelerne i EX serien i åbninger osv. uden
synlige skruehoveder. Til påforingslister af stål og træ.

5 MM AFSTANDSKLODS TIL VANDRET FS1005
På afslutningspunkter, hvor det ikke er muligt at bruge panelclips, skal man bruge Nichiha afstandsklods til at holde panelet på plads og forhindre nedbøjning ved ydersidens fastgørelsessteder, f.eks. vindueskarme og karme. Afstandsklodsen tillader ventilation via interne
kanaler.
Størrelse 5 x 50 x 1200 mm

5 MM AFSTANDSKLODSSTYKKE AF TYPE FSP1005
På afslutningspunkter, hvor det ikke er muligt at bruge panelclips, skal man bruge Nichiha afstandsklods til at holde panelet på plads og forhindre nedbøjning ved ydersidens fastgørelsessteder, f.eks. vindueskarme og karme. Afstandsklodsen leveres med en selvklæbende
bagside, så den er nem at montere.

10 MM PÅFORINGSLISTE TIL TÆTNINGSMIDDEL, DOBBELTFLANGE
FH1010R
Nichihas påforingsliste til tætningsmiddel med bindingsbryder giver nøjagtig afstand til ekspansions- og afslutningsfuger samt den anbefalede dybde for tætningsmiddel. Den giver
hurtigere montering end skumstøttestang og forbruger mindre tætningsmiddel. Fremstillet i
0,3 mm BMT-stål med galvalume AZ150 korrosionsbestandig belægning.
Længde 3030 mm.

10 MM PÅFORINGSLISTE TIL TÆTNINGSMIDDEL, ENKELTFLANGE
FHK1110R
Til indvendige og udvendige hjørner, osv. De samme egenskaber som påforingsliste
FH1010R.
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Anvendes på panelkanter, inden fugen fyldes med tætningsmiddel.
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PRIMER TIL TÆTNINGSMIDDEL

OPFRISKNINGSMALING
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Maling til opfriskning, farveafstemt for at sikre en perfekt finish. Anvendes til skruehoveder,
afskårne kanter ved overkarme og andre synlige skønhedspletter. Sæt med op til 3 farver,
der er egnet til mønsterets forhøjede sektioner.
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10 MM STØTTESTANG FB1010

Til tætningsfuger, hvor det ikke er muligt at anvende påforingsliste.

NICHIHA FORUDFORMET UDVENDIGT HJØRNE

Fremstillet i design og farver, der passer til de tilgængelige paneler.
Giver en yderst tiltalende og vejrbestandig finish for eksterne hjørner.
Internt 70 x 70 mm. Dækker nom. 86 x 86 x 455 mm.

ALUMINIUMSPROFIL

Ekstruderet aluminiumsprofil giver æstetisk tiltalende designmuligheder for udvendige og
indvendige hjørner, åbninger overgange samt lodrette fuger. Fremstillet i farver, der passer
til de tilgængelige paneler.

VENTILERET PÅFORINGSLISTE VFL70/25

Ventileret, 1,0 mm påforingsliste af stål til vandret og lodret montering.
Fremstillet af korrosionsglas C5 fra Magnelis. Størrelse 25 x 70 x 3000 mm.
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MONTERINGSPROCEDURE
TRIN 1: INDDÆKNING OG VINDBARRIERE
Montér grundlæggende inddækning og vindbarriere og fastgør det til rammen. Montér herefter bygningsafdækning, hvis det er
nødvendigt.

TRIN 2-A: PÅFORINGSLISTER AF TRÆ
Montér påforingslister af træ med maks. 600 mm mellemrum.
Anbefalede minimumsmål: Under panelfuge: 25 x 95 mm, og mellemste støtter: 25 x 45 mm.

Deres overflade skal være jævn. (Maks. ujævnhed er 3 mm.)

TRIN 2-B: VENTILEREDE METALLISTER
Montér de ventilerede påforingslister af metal (VFL70/25 ZM-1.0), som sælges af HBC, med 455 mm* mellemrum.
*Afstanden mellem den første liste og den anden liste bør være 420 mm.

www.hbc.dk
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OBS! Fastgørelse af VFL70/25 skal ske med skruer, som veksler mellem den øvre og nedre “vinge”, for af forhindre nedbøjning.
Endedæksler monteres med skruer i både den øvre og den nedre “vinge”. Skruerne skal placeres i de ovale, udstandsede huller
for at muliggøre temperaturudsving og bevægelse i profilerne. Egnede monteringsskruer skal være godkendt til udvendig brug.

TRIN 3: STARTLISTE
Montér EX Startliste ved væggens fundament og skru den fast med maks. 600 mm mellemrum.
EX Startlist skal afskæres ved tætningsfuger og aluminiumsprofiler.
Sørg for at der er 10-15 mm frirum mellem inddækning og bunden af panelerne.

TRIN 4: PÅFøRINGSLISTE OG ALUMINIUMSPROFILER
Montér EX Påforingsliste (eller aluminiumsprofiler) ved fuges placering.
EX Påforingsliste skal fastgøres med maks. 1000 mm mellemrum.

Fig. 1. Startliste og støtte for tætningsmiddel.
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Step 5: UDVENDIG HJØRNEKOMPONENT
Montér EX præformet hjørne eller aluminumsprofiler, og bank hjørnet fast på EX Startliste. Montér derefter EX Hjørneclips, bank
på plads og skru fast til rammen. Tilpas fugens EX Påforingsliste og fastgør til rammen.
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㻿㼑㼍㼘㼍㼚㼠㻌㼜㼞㼕㼙㼑㼞

㻤㻌㼙㼙㻌㻭㼙㼞㼛㼏㻌㼣㼕㼚㼐㻌㼎㼍㼞㼞㼕㼑㼞

㻿㼑㼍㼘㼍㼚㼠

㻤㻌㼙㼙㻌㻭㼙㼞㼛㼏㻌㼣㼕㼚㼐㻌㼎㼍㼞㼞㼕㼑㼞

㻿㼑㼍㼘㼍㼚㼠

㻤㻌㼙㼙㻌㻭㼙㼞㼛㼏㻌㼣㼕㼚㼐㻌㼎㼍㼞㼞㼕㼑㼞

㻤㻌㼙㼙㻌㻭㼙㼞㼛㼏㻌㼣㼕㼚㼐㻌㼎㼍㼞㼞㼕㼑㼞

㻮㼍㼏㼗㼕㼚㼓㻌㼟㼠㼞㼕㼜㻌㼐㼡㼎㼘㼑㻌㼒㼘㼍㼚㼓㼑
㻯㼛㼞㼞㼛㼟㼕㼛㼚㻙㼞㼑㼟㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼠㻌㼟㼏㼞㼑㼣

㻮㼍㼏㼗㼕㼚㼓㻌㼟㼠㼞㼕㼜㻌㼐㼡㼎㼘㼑㻌㼒㼘㼍㼚㼓㼑
㻱㼄㻌㻼㼍㼚㼑㼘

㼛㼞㼞㼛㼟㼕㼛㼚㻙㼞㼑㼟㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼠㻌㼟㼏㼞㼑㼣

㻱㼄㻌㻼㼍㼚㼑㼘

Step 6: GENERELLE PANEL
Montér EX Panel og bank på plads.
Montér herefter EX Panelclips, bank på plads og skru fast til rammen. EX Panelclips bør grundlæggende fastgøres til påforingslister af træ eller ventilerede metallister med maks. 600 mm mellemrum. Når det er nødvendigt af fastgøre ydersiden, fastgøres
Ex Panel 20-35 mm fra panelkanten ved træramme og 30-40 mm for stålramme over 5 mm tyk EX Afstandsklods. Forbor huller
igennem for at muliggøre temperaturudsving og bevægelse i profilerne. Egnede monteringsskruer skal være godkendt til udvendig brug.

www.hbc.dk
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Påforingslister af træ

Ventilerede påforingslister af stål.

| Page 16 |

www.hbc.dk

㹼

>
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montagevejledning

EX serien - marts 2016

㻲㼘㼍㼟㼔㼕㼚㼓

MONTERINGSOPLYSNINGER
OPLYSNINGER OM FUNDAMENT (SE DE RELEVANTE TEGNINGER I TILFÆLDE AF BRUG AF FA150A).

㻱㼄㻌㼜㼍㼚㼑㼘

㼂㼑㼚㼠㼕㼘㼍㼠㼑㼐㻌㼒㼡㼞㼞㼕㼚㼓㻌㼟㼠㼞㼕㼜㼟

㻱㼄㻌㼜㼍㼚㼑㼘

㻤㻌㼙㼙㻌㻭㼙㼞㼛㼏㻌㼣㼕㼚㼐㻌㼎㼍㼞㼞㼕㼑㼞

㻤㻌㼙㼙㻌㻭㼙㼞㼛㼏㻌㼣㼕㼚㼐㻌㼎㼍㼞㼞㼕㼑㼞
㻯㼛㼞㼞㼛㼟㼕㼛㼚㻙㼞㼑㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼠㻌㼟㼏㼞㼑㼣

㻯㼛㼞㼞㼛㼟㼕㼛㼚㻙㼞㼑㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼠㻌㼟㼏㼞㼑㼣

㻱㼄㻌㼟㼠㼍㼞㼠㼑㼞㻌㼟㼠㼞㼕㼜

㹼

㹼

㻱㼄㻌㼟㼠㼍㼞㼠㼑㼞㻌㼟㼠㼞㼕㼜

㻲㼘㼍㼟㼔㼕㼚㼓

㻲㼘㼍㼟㼔㼕㼚㼓

Fig. 3. Startliste ved påforingsliste af stål.

㻲㼡㼞㼞㼕㼚㼓㻌㼟㼠㼞㼕㼜㼟

Fig. 4. Startliste ved påforingsliste af træ.

OPLYSNINGER
OM HJØRNEr
㻲㼡㼞㼞㼕㼚㼓㻌㼟㼠㼞㼕㼜㼟
㻱㼄㻌㼜㼍㼚㼑㼘
㻤㻌㼙㼙㻌㻭㼙㼞㼛㼏㻌㼣㼕㼚㼐㻌㼎㼍㼞㼞㼕㼑㼞
Oplysninger om udvendigt hjørne
㻯㼛㼞㼞㼛㼟㼕㼛㼚㻙㼞㼑㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼠㻌㼟㼏㼞㼑㼣

Oplysninger om udvendigt hjørne - med forudformede hjørner.

㹼

㻱㼄㻌㼟㼠㼍㼞㼠㼑㼞㻌㼟㼠㼞㼕㼜

㻲㼘㼍㼟㼔㼕㼚㼓
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Oplysninger om udvendigt hjørne - med hjørneprofil af aluminium

㻤㻌㼙㼙㻌㻭㼙㼞㼛㼏㻌㼣㼕㼚㼐㻌㼎㼍㼞㼞㼕㼑㼞
㻺㻵㻯㻴㻵㻴㻭㻌㼏㼘㼕㼜
㻯㼛㼞㼞㼛㼟㼕㼛㼚㻙㼞㼑㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼠㻌㼟㼏㼞㼑㼣

㻿㼑㼍㼘㼍㼚㼠
㻿㼑㼍㼘㼍㼚㼠㻌㼜㼞㼕㼙㼑㼞
㻮㼍㼏㼗㼕㼚㼓㻌㼟㼠㼞㼕㼜㻌㼟㼕㼚㼓㼘㼑㻌㼒㼘㼍㼚㼓㼑

㻝㻜

㻱㼄㻌㼜㼍㼚㼑㼘
㼂㼑㼚㼠㼕㼘㼍㼠㼑㼐㻌㼒㼡㼞㼞㼕㼚㼓㻌㼟㼠㼞㼕㼜㼟
㻌㻹㼕㼚㻚㻌㻤㻌㼙㼙

㻌㻹㼕㼚㻚㻌㻤㻌㼙㼙

,QWHUQDOFRUQHUEDFNLQJ

Oplysninger om indvendigt hjørne - med tætningsfuger

㻤㻌㼙㼙㻌㻭㼙㼞㼛㼏㻌㼣㼕㼚㼐㻌㼎㼍㼞㼞㼕㼑㼞

㻤㻌㼙㼙㻌㻭㼙㼞㼛㼏㻌㼣㼕㼚㼐㻌㼎㼍㼞㼞㼕㼑㼞

㻺㻵㻯㻴㻵㻴㻭㻌㼏㼘㼕㼜

㻺㻵㻯㻴㻵㻴㻭㻌㼏㼘㼕㼜

㻿㼑㼍㼘㼍㼚㼠㻌㼜㼞㼕㼙㼑㼞

㻿㼑㼍㼘㼍㼚㼠㻌㼜㼞㼕㼙㼑㼞
㻮㼍㼏㼗㼕㼚㼓㻌㼟㼠㼞㼕㼜㻌㼟㼕㼚㼓㼘㼑㻌㼒㼘㼍㼚㼓㼑

㻯㼛㼞㼞㼛㼟㼕㼛㼚㻙㼞㼑㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼠㻌㼟㼏㼞㼑㼣

㻿㼑㼍㼘㼍㼚㼠

㻯㼛㼞㼞㼛㼟㼕㼛㼚㻙㼞㼑㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼠㻌㼟㼏㼞㼑㼣

㻿㼑㼍㼘㼍㼚㼠
㻝㻜

㻮㼍㼏㼗㼕㼚㼓㻌㼟㼠㼞㼕㼜㻌㼟㼕㼚㼓㼘㼑㻌㼒㼘㼍㼚㼓㼑

㻝㻜

㻱㼄㻌㼜㼍㼚㼑㼘

㻱㼄㻌㼜㼍㼚㼑㼘

㼂㼑㼚㼠㼕㼘㼍㼠㼑㼐㻌㼒㼡㼞㼞㼕㼚㼓㻌㼟㼠㼞㼕㼜㼟

㻲㼡㼞㼞㼕㼚㼓㻌㼟㼠㼞㼕㼜㼟

,QWHUQDOFRUQHUEDFNLQJ

,QWHUQDOFRUQHUEDFNLQJ

Oplysninger om indvendigt hjørne - med hjørneprofil af aluminium

㻤㻌㼙㼙㻌㻭㼙㼞㼛㼏㻌㼣㼕㼚㼐㻌㼎㼍㼞㼞㼕㼑㼞
㻺㻵㻯㻴㻵㻴㻭㻌㼏㼘㼕㼜
㻯㼛㼞㼞㼛㼟㼕㼛㼚㻙㼞㼑㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼠㻌㼟㼏㼞㼑㼣

㻿㼑㼍㼘㼍㼚㼠
㻿㼑㼍㼘㼍㼚㼠㻌㼜㼞㼕㼙㼑㼞
㻮㼍㼏㼗㼕㼚㼓㻌㼟㼠㼞㼕㼜㻌㼟㼕㼚㼓㼘㼑㻌㼒㼘㼍㼚㼓㼑

㻝㻜

㻱㼄㻌㼜㼍㼚㼑㼘
㻲㼡㼞㼞㼕㼚㼓㻌㼟㼠㼞㼕㼜㼟

,QWHUQDOFRUQHUEDFNLQJ

㻌㻹㼕㼚㻚㻌㻤㻌㼙㼙
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LØSNING 1
ALUMINIUMSPROFIL OG INDDÆKNING
Aluminiumsprofilen og inddækningen giver en pæn finish uden tætninger og synlige skruehoveder omkring vinduer, døre,
åbninger osv.

Topaluminiumsprofil med huller til dræning af vand
Montér den øverste inddækning på påforingslisterne og den grove åbning. Der skal være en afstand på mindst 6-8 mm mellem
inddækningskanten og aluminiumsprofilen, så luften kan cirkulere. Afskær aluminiumsprofilen i den korrekte længde til åbningen
og med ender på 45°. Fastgør profilen med skruer med maks. 600 mm mellemrum. Afskær panelerne og skyd dem ind i aluminiumsprofilen. Sørg for, at det indbyggede vanddræn er rent og ikke indeholder støv og snavs, inden panelerne monteres.
Inddækningen skal været bøjet 90° nedad og dække sideinddækningen ca. 15 mm for at sikre tæthed.

Sideprofil af aluminium
Montér sideinddækningen på påforingslisterne og den grove åbning. Sørg for, at inddækningen glider mindst 5 mm ind i profilåbningen. Afskær aluminiumsprofilen i den korrekte længde til åbningen med en vinkel på 45° i toppen og bunden i overensstemmelse med karminddækningen. Fastgør profilen med skruer med maks. 600 mm mellemrum.

gs top

Section B

Top

EX panel

Openings side

Section C

Siden

EX panel

Ventilated furring strips

Ventilated furring strips

8 mm Amroc wind barrier

8 mm Amroc wind barrier

Min. 8 mm

EX Clip

Top trim

Side trim
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Sealant tape
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+RUL]RQWDO
VWXGV
,QVWDOODWLRQ
&OLS

LØSNING 2

+RUL]RQWDO
VWXGV

&OLS

9HUWLFDO
LQVWDOODWLRQ

9HUWLFDO
LQVWDOODWLRQ

,QVWDOODWLRQ

ÅBNINGER (SE DEN RELEVANTE TEGNING I TILFÆLDE AF BRUG AF ALUMINIUMSKOMPONENTER).

Openings sides

penings
top
Top

Section B2 - 8 mm Amroc

Section C

Siden
Sealant primer

EX panel

Ventilated furring strips

Spacer

Sealant

8 mm Amroc wind barrier

10

EX Clip
EX panel

Screw and touch-up paint

Backing strip

Sealant primer

Flashing
10

Sealant

Flashing

8 mm Amroc wind barrier

Backing strip
Window

Airflow

Window

es

㼑㻌㼣㼕㼠㼔㼛㼡㼠㻌㼟㼑㼍㼘㼍㼚㼠㻌㼟㼔㼛㼡㼘㼐㻌㼎㼑㻌㼍㼜㼜㼘㼕㼑㼐㻌㼎㼥㻌㻿㼑㼍㼘㼑㼞㻌㼍㼚㼐
㻌㼜㼍㼕㼚㼠㻘㻌㻔㻭㼜㼜㼘㼥㻌㼠㼛㼡㼏㼔㻙㼡㼜㻌㼜㼍㼕㼚㼠㻌㼍㼒㼠㼑㼞㻌㼠㼔㼑㻌㼟㼑㼍㼘㼑㼞㻌㼕㼟

+RUL]RQWDO
VWXGV

50

&OLS
3

25
,QVWDOODWLRQ
4

20

9HUWLFDO
LQVWDOODWLRQ

Cut Edges

enings bottom

115

Section
D
㻌㻌㼠㼛㼡㼏㼔㻙㼡㼜㻌㼜㼍㼕㼚㼠㻘㻌㻔㻭㼜㼜㼘㼥㻌㼠㼛㼡㼏㼔㻙㼡㼜㻌㼜㼍㼕㼚㼠㻌㼍㼒㼠㼑㼞㻌㼠㼔㼑㻌㼟㼑㼍㼘㼑㼞㻌㼕㼟

䚷㻭㼘㼘㻌㼟㼡㼞㼒㼍㼏㼑㻌㼣㼕㼠㼔㼛㼡㼠㻌㼟㼑㼍㼘㼍㼚㼠㻌㼟㼔㼛㼡㼘㼐㻌㼎㼑㻌㼍㼜㼜㼘㼕㼑㼐㻌㼎㼥㻌㻿㼑㼍㼘㼑㼞㻌㼍㼚㼐
㻌㻌㼐㼞㼕㼑㼐㻕㻚

Fra neden

Window
Pointwise chocks

20-30

Min. 25

Flashing

Min 10

Airflow

Screw and touch-up paint
Spacer
EX panel
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BRYSTNING

Wind barrier

Wind barrier

Wind barrier
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ANDRE OPLYSNINGER
Oplysninger om tagskægsamling.

㻻㼢㼑㼞㼔㼍㼚㼓
㻟㻜䡚㻠㻜

㻡㻌㼙㼙㻌㻿㼜㼍㼏㼑㼞

㼂㼑㼚㼠㼕㼘㼍㼠㼑㼐㻌㼒㼡㼞㼞㼕㼚㼓㻌㼟㼠㼞㼕㼜㼟

㼀㼛㼡㼏㼔㻙㼡㼜㻌㼜㼍㼕㼚㼠
㻯㼛㼞㼞㼛㼟㼕㼛㼚㻙㼞㼑㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼠㻌㼟㼏㼞㼑㼣
㻤㻌㼙㼙㻌㻭㼙㼞㼛㼏㻌㼣㼕㼚㼐㻌㼎㼍㼞㼞㼕㼑㼞

㻱㼄㻌㼜㼍㼚㼑㼘

㻭㼕㼞㼒㼘㼛㼣

㻞㻞㻣㻚㻡㻌㼙㼙
㼑㼘㼘㼑㼞㻌㼙㼕㼚㼐㼞㼑

Oplysninger om stumpvinkelhjørne

Der bør monteres metalplader bag tætningsfugen.
Påfør tætningsmiddel med en støttestang. Beskær panelet for at lave tætningen mellem panel㻝㻜㻜㻌㼙㼙㻌㼑㼘㼘㼑㼞㻌㼙㼑㼞㼑
㻝㻜㻜㻌㼙㼙㻌㼑㼘㼘㼑㼞㻌㼙㼑㼞㼑
kanterne firkantet.

TIPS TIL MONTERING

㻝㻜㻌㼙㼙
㼂㼑㼐㻌㻝㻜㻜㻌㼙㼙
BESKÆRING AF EX PANEL
㼑㼘㼘㼑㼞㻌㼙㼕㼚㼐㼞㼑
Generelt bør bredden af A være mere end halvdelen af panelets bredde (227,5 mm).
䚷㻯㼡㼠㼠㼕㼚㼓㻌㻱㼄㻌㻼㼍㼚㼑㼘
Hvis den ikke er, skal panelet afskæres i overensstemmelse med nedenstående figur, og der skal påføres 10 mm tætningsmiddel
㻿㼗㽱㼞㼑㼟㻌㼛㼓㻌㼒㼡㼓㼑㼟㻌㼙㼑㼐
ved fugen.
㻝㻜
㻝㻜㻌㼙㼙㻌㼒㼡㼓㼑㻚
㻔㼁㼐㼒㾃㼞㼑㼟㻌㼙㼑㼐㻌㼒㼡㼓㼑㻌㼎㼍㼓㼟㼠㼛㼜㻕

Brug en elektrisk sav til fibercementplader med høj densitet.
䚷㻿㼏㼞㼑㼣㻌㻲㼕㼤㼚㼓㻌㻱㼄㻌㻼㼍㼚㼑㼘

Skær ikke dem alle samtidig for at forhindre, at der skæres for meget af. Brug en håndsav til at sikre en pæn afslutning.
Fjern skærestøv med en blød børste eller trykluft. Må ikke aftørres med en våd klud.
㻟㻜䡚㻠㻜
㹼

㹼

㻟㻜䡚㻠㻜
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BESKÆRING AF EX-FACADEPANELER
Tætning med åbninger udføres som med andre ventilerede facader, men bemærk venligst følgende:
»» Beskæring af panelerne kræver, at der er mindst 100 mm materiale tilbage, og mindst halvdelen af panelets højde.
»» Der skal anvendes afstandsklodser med mindst 5 mm mellemrum ved fastgørelse med skruer. Skruehoveder skal lukkes
med opfriskningsmaling.
»» Det er vigtigt at sikre, at der opretholdes ventilation, og at den fungerer omkring åbninger, da der ellers kan opstå kondensation, som kan medføre fugtskader.
»» Det er vigtigt, at nedbør omdirigeres for at forhindre opsamling af vand.

BRUG AF AFSLUTNINGSCLIPS
Montering af EX seriens paneler i åbninger osv. uden synlige skruehoveder kræver yderligere forberedelse med en lamelfræser:
1.

Brug en lamelfræser, f.eks. Makitas PJ7000, til at føre riller ind i panelets overkant. En karbidklinge anbefales.

2. Indstil lamelfræserens vinkelstyr til nul grader og højden til ¼”.

3.

Indstil dybden på rillen til lamelkiksstørrelse 20 for at sikre, at rillerne er brede og dybe nok til at rumme JE310-clips ordentligt, ¼” fra panelets bagside/ufærdige yderside.

4.

Før den afskårne kant med ydersiden af det udfærdige panel vendende opad således, at rillerne afstemmes med tremplernes placering (maks. 16” o.c.).

5. Clipsen bør passe perfekt, men ikke for stramt, ved placering på panelet. Afskårne, førte panelkanter skal tætnes med
primer af 100 % akryllatex eller maling.
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FASTGØRING AF EX PANEL MED SKRUER
EX Panel skal forbores, inden det fastgøres med skruer. Når EX Panel fastgøres med skruer, skal skruerne indsættes således, at
skruehovedet er 1 mm under panelets overflade. Herefter anvendes spartelmasse til at udjævne overfladen. Opfriskningsmaling
䚷㻿㼏㼞㼑㼣㻌㻲㼕㼤㼚㼓㻌㻱㼄㻌㻼㼍㼚㼑㼘
bør anvendes, når spartelmassen er tørret. Brug en minimal mængde opfriskningsmaling til at dække skruehovedet.

㻟㻜䡚㻠㻜
㹼

㹼

㻟㻜䡚㻠㻜

䚷㼀㼛㼡㼏㼔㻙㼡㼜

TÆTNING AF LODRETTE PANELFUGER
Primer og tætningsmiddel er påkrævet, hvor der anvendes enkelt- og/
eller dobbeltflanget tætningsstøtte. Udtrykte fuger skal primes og fyldes med farveafstemt tætningsmiddel efter montering. Panelerne skal
være helt tørre inden påføring af primer og tætningsmiddel.

㽢

1

1	Sæt afdækningstape på hver side af fugen samt i enden af kanten.

2

2.	Stryg primer på alle panelernes firkantede kanter. Korrekt og
fuldstændig påstrygning af primer på alle panelernes firkantede
kanter er essentielt for at sikre korrekt tætning. Primeren skal
have tid til at tørre helt, inden der påføres tætningsmiddel.

3

3.	Tætningsmiddel skal påføres mindst 30 minutter efter, og maksimalt 6 timer efter påføring af primer.
4.

Fjern omhyggeligt afdækningstapen, inden tætningsmidlet er
helt tørt.

4

Der henvises til tætningsmiddelproducentens vejledning eller krav.
OBS: Det er vigtigt at undgå opsamling af vand og fugt i overensstemmelse med ovennævnte vejledning for at sikre korrekt beskyttelse af
udsatte fuger. Hertil kommer, at det er vigtigt, at der løbende udføres
vedligeholdelse af tætningsfuger for at sikre EX Panels holdbarhed og
fortsatte funktion.

䚷㻯㼡㼠㼠㼕㼚㼓㻌㻱㼄㻌㻼㼍㼚㼑㼘

BESKÆRING AF KANTER OG OPFRISKNING
Det er vigtigt at undgå opsamling af vand og fugt for at sikre korrekt beskyttelse af udsatte kanter (mættet og vandfast) i overensstemmelse med nedenstående vejledning. Hertil kommer, at det er vigtigt, at der løbende udføres vedligeholdelse af udsatte
kanter for at sikre EX Panels holdbarhed, fortsatte funktion og garanti.
䚷㻿㼏㼞㼑㼣㻌㻲㼕㼤㼚㼓㻌㻱㼄㻌㻼㼍㼚㼑㼘

Beskæring af kanter
Rengør tilskårede paneler for at fjerne støv. Behandling af udsatte kanter inden montering anbefales.
Alle afskårne kanter skal tætnes med primer og 2-3 lag maling. Der henvises til producentens vejledning eller krav vedrørende
maling.
Ingen panelkanter må efterlades ubeskyttet.
㻟㻜䡚㻠㻜

㹼

㻟㻜䡚㻠㻜

Opfriskning

䚷㼀㼛㼡㼏㼔㻙㼡㼜

Farven på opfriskningsmalingen kan afpasses via en farveprøve fra et panel, hvorefter malingen købes i en lokal forretning/
byggemarked.
**
*
Der henvises til malingsproducentens vejledning eller krav.
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*Paneler, der er fastgjort med skruer, bør bestryges med opfriskningsmaling.
**Undlad at påsmøre et tykt lag maling. Undlad at bruge tætningsmiddel over fastgørelseshoveder.

PANELLAYOUT
En vellykket montering kræver, at man først planlægger, hvordan panelerne skal placeres, placeringen af kompressions- og
ekspansionsfuger samt oversigtslinjen for de besluttede indvendige hjørner.

Punkter
Panellayoutet bør planlægges ikke kun for udseendets skyld, men også for at minimere tab som følge af beskæring.
Vigtigt: Under monteringen er det vigtigt at huske konstant at bruge paneler fra flere pakker for at sikre et ensartet udseende.
Planlæg layoutet således, at placeringen af de højre og venstre fuger er symmetriske omkring målvæggens lodrette midterlinje.

Layout ved vandret montering
Layoutet for vandret montering kan tegnes med henblik på afstemning med målvæggens lodrette midterlinje, enten panelets centrum som vist på (A) eller den lodrette samling som vist på (B), alt efter væggens spændvidde og vinduernes placering.

Panel-centered

Joint-centered

Mønstermatch
Vær omhyggelig med at beskære paneler, når panelet har lodrette, lige riller i sit mønster. Beskær panelerne således, at de
lodrette riller på de øverste paneler og de nederste paneler er afstemt efter hinanden.

www.hbc.dk
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CHECKLISTE
CHECKLISTE INDEN BEKLÆDNING

AFSLUTTET

1

Bekræft, at der er 95 mm påforingslister bag alle lodrette panelfuger. (Når der
anvendes lodrette påforingslister).

2

Bekræft, at alle påforingslister er korrekt placeret til brug af forudformede hjørne.
(Når dette er relevant).

3

Bekræft, at alle påforingslister er korrekt placeret ved indvendige hjørner.

4

Bekræft, at placeringen af træ- eller stålramme er i overensstemmelse med det
pågældende lands standarder.

5

Bekræft, at der er monteret forbindingstømmer for at opretholde et ensartet fastgørelsesplan.

6

Bekræft, at services og isolering er monteret i rammen, hvor dette er relevant.

7

Bekræft, at vindues- og dørdetaljer er velegnet til at rumme panelopsætning.

8

Bekræft de valgte detaljer for forbindelse af væg og tag, intrados, inddækning, osv.

9

Bekræft, at der er tilstrækkelig strukturel understøttelse til præfabrikerede elementer, f.eks. reolkonstruktion, skiltning, osv.

CHECKLISTE EFTER BEKLÆDNING

AFSLUTTET

1

Bekræft, at alle lodrette fuger er blevet korrekt fyldt med et godkendt tætningsmiddel (når dette er relevant).

2

Bekræft, at alle kanter er tilstrækkelig skjult bag T-sektioner af aluminium eller
hjørneprofiler (når dette er relevant).

3

Bekræft, at alle synlige skrue- eller sømhoveder er dækket med den relevante
opfriskningsmaling.

4

Bekræft, at alle synlige, beskårne kanter er blevet behandlet med primer og
opfriskningsmaling.
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