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Vägg- och fasadbeklädnad – av betong, tegel, fibercement o d

Skärmtegel, marmoroc brick
Stenar av lertegel, naturfärgade eller med glaserad yta, för ut- och invändiga fasader. Ett komplett fasadsystem, även vid utvändig fasad
isolering. Monterings- och anslutningsdetaljer är lika som för Marmoroc Baltic, som är typgodkänt av Sitac enligt BBR avsnitt 6:532,
5:63, 5:631 och BKR avsnitt 2:111 (bevis nr 1356/70).

Produktbeskrivning
Fasadsten tillverkas av lera som bränns under hög temperatur (ca
1 200 °C). Stenarna har hög frostsäkerhet och hög slagtålighet. Stenarna hakas på vertikala profiler av varmförzinkad och lackerad stålplåt, enligt en svenskpatenterad teknik (tätningsmaterial eller andra
fästdon erfordras ej). Vid skada kan enskilda stenar enkelt bytas.
MÅTT – VIKT

Längd
300–1 500 mm
Bygghöjd 200–600 mm
Tjocklek 24–30 mm
Byggmått 44–50 mm, inklusive 20 mm luftspalt
Sten med profiler väger ca 32–43 kg/m2
UTSEENDE

Ytan är slät med matt lyster alternativt glaserad. Glasyr med högt
glanstal kan beställas. Stenarna finns i flera format, färger och ytstrukturer. Stenarna monteras med 10 mm horisontell och 2–20 mm
vertikal fogmarkering.
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Fasadmönster med olika format och färger kan enkelt utföras, med
rutmönster eller förskjuten vertikalfog.

Bruksegenskaper
BRAND

Obrännbart material.
MILJÖ

Tillverkas av bränd lera.

Vägledning vid projektering
Bärprofilerna fästs med skruv direkt mot underlaget. Mellan vägg
och sten bildas 20 mm luftspalt. För utvändig fasadisolering finns ett
komplett isoleringssystem (se separat redovisning på sidan om Marmoroc Bärverk). Anslutningsprofiler finns för fönster, dörrar, sockel,
takfot, samt även ventilationsstenar för friskluftsintag. Marmoroc
Brick är ett fasadsystem för byggnader upp till 100 meter.
Monteringsanvisning samt ritningsdetaljer för anslutning vid dörrar,
fönster, hörn, sockel, takfot m m kan beställas.
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Förskola, Stockholm. Stenformat 400×200 mm

Bostäder, Sundsvall. Stenformat 1200×400 mm

Stenformat 400×200 mm

Affärs- och bostadshus, Liljeholmen, Stockholm. Stenformat 600×200 mm
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Bostäder, Kumla. Stenformat 400×200 mm

www.byggtjanst.se

