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

Skärmsten Arctix

Bruksegenskaper

Ett komplett fasadsystem för ny- och ombyggnader, även för utvändig fasadisolering upp till 250 mm, för fasadhöjder upp till 100 m.
Europa-godkänt fasadsystem, ETA 16/0847.

BRAND
Obrännbar

Produktbeskrivning
Fasadsten med mycket hög frostsäkerhet, tillverkad av vit cement,
vit marmorkross och färgpigment. Stenen hakas på vertikala profiler
av varmförzinkad stålplåt med låsfunktion. Mellan sten och bakomvarande vägg finns en 20 mm, ventilerad, luftspalt. Vid skada kan
enskilda stenar enkelt bytas.
MÅTT – VIKT
Längd:
600 och 300 mm
Bygghöjd: 100 och 200 mm
Tjocklek: 22 och 28 mm
Byggmått: 42–48 mm, inklusive infästningsprofil
Vikt:
34–42 kg/m2, inklusive infästningsprofil
UTSEENDE
Genomfärgade stenar i 27 standardfärger. Specialfärger kan beställas,
enligt NCS färgskala. Ytan är slät alt. med svagt strukturerad yta.
Stenarna monteras med rak eller förskjuten vertikalfog. Fasadmönster
med olika format och färger kan enkelt utföras.
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MILJÖ
Miljöbedömd av Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

Vägledning vid projektering
Vertikala infästningsprofiler, med låsfunktion, fästes direkt mot underlaget med skruv. 20 mm ventilationsspalt bildas mellan stenens
baksida och vägg. Vid tilläggsisolering, upp till 100 meters fasadhöjd, monteras distansreglar, isolering och vindskydd på befintlig
vägg, infästningsprofiler och fasadsten (Se produktblad Marmoroc
Bärverk).
Monteringsanvisning samt detaljritningar kan beställas.
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Sten i småformat, tegelgul. Format 600×100 mm
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Sollentuna, nya Gärdesskolan. Tre gula och två grå färger, stenformat 600×100 mm

Sundsvall. Bostadshus med vita stenar, stenformat 600×100 mm

Södertälje. Vita stenar, stenformat 600×200 mm i rutmönster

Norrköping, äldreboende. Tegelröd färg, stenformat 600×100 mm

Vänersborg, bostäder. Tegelröda och vita stenar, stenformat 600×100 mm
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Fasadsten i storformat (600×200 mm) och fönstersidor med sten

Jämtlandsfjällen. Fasadförbättring med tilläggsisolering

Kolbäck. Fasadförbättring med tilläggsisolering

Köping. Fasadförbättring med tilläggsisolering

Drammen i Norge. Gruppbebyggelse, stenformat 600×100 mm.
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