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Vertigo skiffer
Produktdatablad
Vertigo skiffer är med sin låga vikt och höga kvalitet speciellt lämpat som tak- och fasadbeklädnad.
Vertigo skiffer tillverkad av fibercement med portlandcement som bindemedel
Vertigo skiffer tillverkas i formaten
• Diagonal 400 x 400 mm
• Rhombus 400 x 440 mm
• Rektangulär 600 x 300 mm
• Rektangulär 600 x 300 mm med
struktur

Användning
Vertigo skiffer är ett material som ger arkitekten stor frihet och goda möjligheter att kombinera med
andra material. Vertigo skiffer har ett naturligt utseende och kan användas på enfamiljshus, radhus,
flerfamiljshus, kontors- och skolbyggnader. Vertigo skiffer kan även användas som beklädnad av
vindskupor, bröstningar, mm. Vertigo skiffer är en lämplig produkt för såväl nybyggnation som
renovering.

Format
Färg
Tjocklek
Antal per m2
Överlapp
Läktavstånd
Vikt per st.
Styrlinje
Spikåtgång
Kopparstormklammer

400 x 400
mm
Antracit
ca. 4,5 mm
10 st.
100 mm
215 mm
1,4 kg
701 mm
20 st/m2
10 st/m2
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600 x 300
mm slät
Antracit
ca. 4,5 mm
13 st.
110 mm
265 mm
1,5 kg
606 mm
26 st/m2
13 st/m2

600 x 300 mm
Struktur
Antracit
ca. 4,5 mm
13 st.
110 mm
265 mm
1,6 kg
606 mm
26 st/m2
13 st/m2

Juli 2012

Brand enligt EN
A2 – s1, d0
A2 – s1, d0
A2 – s1, d0
13501-1
(obrännbar)
(obrännbar)
(obrännbar)
*Vertigo skiffer finns I flera kulörer och format. Kontakta Etex Nordic för mer information.
Projektering

Vertigo skiffer monteras som tak på godkänd träläkt från 18° taklutning och man använder alltid
undertak. Vid lutningar över 80 grader betraktas Vertigo skiffer-beklädnad som fasadbeklädnad och
det rekommenderas att använda en vindskyddsskiva som t.ex. Winco WR i stället som undertak. Läkt
monteras på minst 22 mm strölläkt för att säkra naturlig ventilation. Det ska finnas ventilationsöppning
vid takfot och nock/takfot och överst för fasad på minst 100 cm² per meter.

Egenskaper

Vertigo skiffer är brandklassad enligt A2-s1,d0 (obrännbar) EN 13501-1, och med en vikt på tak om ca
20 kg/m² är skiffertak en lätt takbeklädnad.

Garanti

Etex Nordic a/s lämnar i enlighet med garantivillkoren 15 års garanti på ivarcem 600R, ivarcem 700T,
ivarcem 702 och Vertigo skiffer (nedan kallad Produkten).
I enlighet med garantivillkoren garanterar Etex Nordic a/s att de levererade Produkterna uppfyller
kraven i normen EN 494 med egenskaper som väderbeständig taktäckning under en period om 15 år
räknat från leveranstidpunkten till Etex Nordic a/s återförsäljare. Etex Nordic a/s garanti täcker köpare
och varje efterföljande ägare av den egendom där Etex Nordic a/s Produkter har monterats.
Om Etex Nordic a/s Produkter under den ovan nämnda garantiperioden visar sig vara behäftade med
ursprungliga brister som kan hänföras till tillverkningsbetingade fel eller liknande brister kommer de
felaktiga produkterna, efter Etex Nordic a/s egen bedömning, antingen att bytas, förbättras, levereras
om eller så återbetalas det fakturerade inköpspriset. Ett villkor för garantin är att Produkterna har
monterats hantverksmässigt korrekt och att de instruktioner som Etex Nordic a/s har lämnat har följts.
Etex Nordic a/s garanti kräver inte garantibevis.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och/eller tekniska ändringar med avseende på produkten och dess användning

Etex Nordic, Hästvägen 4, SV-212 35, Malmö . TEL +46 (0)10-331 2600 www.cedral.se
E-mail: Cedral-se@etexgroup.com, Org. nr. 516405-6979

