
CEMBRIT
SAUNA

Tyylikästä turvallisuutta

Cembrit Sauna -kiukaantaustalevy on valmistettu turval-
lisista, kestävistä materiaaleista ja luokiteltu korkeimpaan 
paloluokkaan A1 eli täysin palamattomaksi.

Palamattomuuden lisäksi Cembrit Sauna kestää hyvin 
kosteutta, joten se on ihanteellinen materiaali kiukaan  
tai tulisijojen taustaksi.

Cembrit Sauna -kiukaantaustalevyä on saatavilla perin-
teisen sementinharmaan lisäksi kahdessa läpivärjätyssä 
sävyssä: luonnonvalkoinen (Antarctic 304) ja grafiitin-
harmaa (Etna 308).

TEKNISET TIEDOT

Värivaihtoehdot 3

Mitat 1200 x 630 x 9 mm *
1200 x 1275 x 9 mm **

Tuotehyväksynnät

304
Antarctic

Sementin-
harmaa

308
Etna

* Antarctic ja Etna
** Sementinharmaa ja Etna (tilauslajike)

www.cembrit.fi



Myynti: Rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet

Cembrit on maailman suurimpia kuitusementtilevyjen valmistajia. 
www.cembrit.fi

Poraa levyyn 14 mm terällä 
reiät merkittyihin kohtiin. 
(Hobau-ruuvin jättämiin 
reikiin). 

Poraa seinään 6 mm terällä 
esirei’itys merkittyihin 
kohtiin. (Hobau-ruuvin jättä-
miin ruuvausjälkiin).

Asentaminen

Mittaa ja merkitse levyyn 
tulevien reikien paikat 
tarkasti. 

Huomioi minimireunae-
täisyydet: pitkällä sivulla ≥ 
50 mm ja lyhyellä sivulla ≥ 
100 mm. 
 
Kattoon asennettaessa 
kiinnikkeiden maksimiväli 
400mm.
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Merkitäksesi kiinnitys-
kohdat seinärakenteeseen, 
ruuvaa ensin levyyn esim. 
Hobau-ruuvit merkintöjen 
mukaisesti lävistämättä 
levyä.

Nosta levy seinälle ja 
varmista vatupassilla että 
levy on suorassa. Ruuvaa 
levy kiinni alustaan väliaikai-
sesti. Näin varmistat Design-
ruuvin keskittämisen.

Ota levy pois seinältä ja 
irrota Hobau-ruuvit levystä.
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Halutessasi voit säätää  
Design-kannan asentoa  
jalkaruuvia säätämällä.

Siistin lopputuloksen saavut-
tamiseksi, pyyhi porauspölyt 
levystä kostealla pyyhkeellä.

Kiinnitä jalkaruuvit seinään 
koko harvakierteen osuu-
delta. (Torx 20-kantainen 
jalkaruuvi).

Aseta holkit jalka ruuveihin. 
(Holkki 30 mm varmistaa 
minimietäisyyden palavasta 
materiaalista).

Nosta levy paikoilleen 
(huom! näkyville jäävä puoli 
on hiottu) ja kiinnitä Design-
kannat jalkaruuveihin sormi 
tiukkuudella. 

(Nosta levyä siten, että  
Design-kannan juuri menee 
levyssä olevan reiän sisään).

Tarvittavat työkalut:  
Porakone, vatupassi, kiinnitysruuvit  
(Sauna Snap -sarja), merkkausruuvit  
(esim. Hobau), Torx 20 -ruuvauskärki, 14 mm  
ja 6 mm poranterät, mitta ja kynä.

Jos joudut leikkaamaan levyä, käytä kärkikar-
kaistua käsisahaa tai suuremmissa määrissä 
pölynpoistoimurilla varustettua pyörösahaa 
sekä henkilösuojaimia.
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