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Cembrit roCK

tekniset tiedot

Värivaihtoehdot Materiaali Mitat (mm) Paksuus (mm) Paino (kg/m2) Pakkaus

Levy: 3
Luonnonkivipintainen 

kuitusementti
1200 x 2600 ~12 ~18 25 kpl / lava

Kiinnitys

Pystyrankana käytetään 32x100 mm painekyllästettyä puuta tai vähintään 20 mm korkeaa teräshattuprofiilia ainevahvuudeltaan 
1.2 mm. Kiinnitysrangan ja Cembrit Rock -sokkelilevyn välissä käytetään 60x1 mm ePDm-nauhaa. Levyjen väliin jätetään 4-8 
mm:n avosauma.

ePDm-nauha 60x1 mm

300 - 530

m
ax 300

 
>100

 >30

suositus: 
painekyllästetty puu > 32x100 mm
teräsranka > 20x70x1,2 mm

eDPm

avosauma 4-8 mm

eDPm

Cembrit Rock

ruuvit
puukoolaus: 4,8 x 40 (a2) 
siivellinen julkisivuruuvi
teräsranka: 4,2 x 32 (a2) 
porakärjellinen siivellinen 
julkisivuruuvi

Kiinnitysdetalji

Levyjen kiinnitykseen käytetään siivellistä julkisivuruuvia 
puurankaan tai porakärjellistä siivellistä julkisivuruuvia 
teräsrankaan. mikäli käytetään muuta kuin siivellistä 
julkisivuruuviamme, on levyt esiporattava halkaisijaltaan 
3 mm suuremmalla poranterällä kuin käytetyn ruuvin paksuus. 
Kiinnitysruuvi tulee olla ruostumaton tai haponkestävä, ja 
ruuvi tulee asentaa keskelle esiporausreikää, jotta levylle jää 
tarvittava liikevara. 

Ruuvien pystyrangan suuntainen reunaetäisyys levyn ylä- ja 
alareunasta on vähintään 100 mm ja sivuilla 30 mm. Ruuvien 
kiinnitysväli on enintään 300 mm.
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Cembrit roCK

> 500

< 100

> 500

< 100

Muuta huomioitavaa
Cembrit Rock -sokkelilevyn taakse tulee aina jättää 
vähintään 20 mm:n tuuletusväli. Cembrit Rock 
-sokkelilevy on tiivistä materiaalia, joten tuuletusvälin 
ilmanvaihtuvuudesta tulee huolehtia jättämällä 
tuuletusrako myös liittyviin rakenteisiin.

Cembrit Rock -sokkelilevyn voi asentaa enintään 
100 mm maapinnan alapuolelle. huom! multa tai savi 
tulee poistaa sokkelin ympäriltä vähintään 500 mm 
leveydeltä ja täyttää alue esim. seulotulla soralla tai 
sepelillä 6-16 mm. 

Sokkelin leikkauskuva

Levyn käsittely 

Levyn työstö
sokkelilevyn leikkaamiseen soveltuu parhaiten kovapalaterällä varustettu pyörösaha, joka on varustettu pölynpoistoimurilla. 
Levy leikataan taustapuolelta ja leikkaussyvyys säädetään 8 mm. suoran leikkausjäljen saavuttamiseksi suositellaan puristimel-
la kiinnitettävän ohjainlaudan käyttöä. Pöly tulee poistaa välittömästi levyn pinnasta, jotta se ei kastuessaan jätä jälkiä levyn 
pintaan. tarvittaessa sahausreuna on viimeisteltävissä vesiohenteisella ulkokäyttöön soveltuvalla alkalinkestävällä akrylaatti-
maalillla (esim. sokkelimaalit) tai akrylaattisideaineisella lakalla. Levyä työstettäessä tulee aina käyttää hengityssuojainta sekä 
suojalaseja. Levy ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. 

Levyn varastointi ja kuljetus
Cembrit levyt tulee säilyttää tasaisella ja kuivalla alustalla. Lavan suojamuovi on ainoastaan kuljetussuoja ja tulee korvata 
työmaalla pressulla. Levyt on varastoitava katetussa tilassa tai hyvin ilmastoituna pressun alla. nosta levyt lavalta aina suoraan 
ylöspäin, älä liu’uta pintavaurioiden välttämiseksi. Kanna yksittäisiä levyjä pystyasennossa.

suojaa sateelta katetussa tilassa tai hyvin ilmastoidun pressun allaenintään 3 lavaa päällekäin, säilytys vaaka-asennossa

Kanna pystyasennossanosta suoraan ylöspäin
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Cembrit on yksi euroopan suurimmista rakennusmateriaalien valmistajista. Yhtymän päätuotteita 

ovat kattomateriaalit sekä kuitusementtiteknologiaan perustuvat julkisivu- ja rakennuslevyt. Olem-

me kehittäneet myös valikoiman kuhunkin tarkoitukseen sopivia kiinnitystarvikkeita ja profiileja 

varmistaaksemme, että asiakkaat saavat täyden hyödyn tuotteistamme. tämä mahdollistaa kestä-

vien, kustannustehokkaiden ja visuaalisesti miellyttävien ratkaisujen toteuttamisen minkä tahansa 

sisälevy- tai julkisivuhankkeen puitteissa – yrityksille, yksityisille, maatalouteen, teollisuuteen tai 

mihin tahansa muuhun tarkoitukseen. 

Cembritin tuotteet on valmistettu teknisesti edistyneissä tehtaissa, joiden laadunvarmistus on 

poikkeuksellisen korkeatasoista. Kokemuksemme ja henkilökohtainen sitoutumisemme ovat erot-

tamaton osa Cembritin ideologiaa ja yritystoimintaa: tuotteita, palveluita ja kumppanuussuhteita.

Cembrit tuotteita ja tarvikkeita myyvät rautakaupat kautta maan. 

täydellinen asennusohje saatavissa osoitteesta www.cembrit.fi


