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Krāsu izvēle 
atbilstoši 
Jūsu gaumei 
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Plašāka dizaina  
palete 
Krāsa, tonējums un faktūra ir trīs spēcīgākie 
vizuālie instrumenti katra arhitekta vai  
dizainera paletē.

Cembrit šķiedru cementa fasādes plākšņu 
lieliskās krāsas un izcilā specifikāciju dažādība 
dod brīvību pielietot un izmantot vizuālās 
iespējas fasādēm jebkurās ēkās vai būvēs.
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Produkta 
pielietojamība 
Lai palīdzētu atrast ideālu produktu 
konkrētajam projektam vai dizainam, 
Cembrit fasādes plākšņu izvēlei ir viegli  
lietojama sistēma, kas dod Jums un 
Jūsu klientiem pilnu rīcības brīvību 
izmantot piemērotākās no daudzām 
plāno un vieglo šķiedru cementa 
plākšņu priekšrocībām.

Produktu ID sistēma nodrošina arī  
iespējas viegli izvēlēties produktus  
ar atšķirīgām īpašībām.

Tūkstošiem iespējamas kombinācijas 
rada plašu izvēles brīvību.
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Navigācija Cembrit 
krāsu pasaulē.  
Sistēma ir radīta,  
pamatojoties uz  
unikālajām Cembrit 
fasādes plākšņu 
krāsu īpašībām, un to 
veido četri konkrēti 
raksturlielumi.
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P 
22
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Katras krāsas grupas diapazonu
veido krāsu toņi, sākot no maigiem, 
delikātiem, gaišiem toņiem līdz
intensīviem, piesātinātiem, tumšiem
vairāk kā 61 standarta krāsu gradācijās. 

Cembrit standarta krāsas ir speciāli 
atlasītas, lai tās atbilstu Eiropas 
arhitektūras stiliem un celtniecības 
tradīcijām.

KRĀSU GRUPA
Pirmais produkta ID skaitlis
apraksta krāsas grupu.

VEIKSMES NOKRĀSAS 
Otrais produkta ID skaitlis
apraksta virsmas nokrāsas.

Gaišākais krāsas tonis ir
apzīmēts ar skaitli 0, bet
tumšākam un intensīvākam
virsmas tonim ir piešķirts
skaitlis 9.

BĀZES PLĀKSNES KRĀSA
Trešais produkta ID skaitlis norāda, kādā krāsā ir bāzes plāksne  
— krāsa, kas ir redzama uz malām vai arī, ja veidojat  
izgriezumus vai urbumus. 

Dažreiz tas eleganti saskan ar plāksnes priekšējo virsmu. Un dažreiz  
to pat nevar redzēt, vai krāsu atšķirībai vienkārši nav nozīmes.

PLĀKŠŅU TIPS
Burts, ar kuru sākas produkta ID numurs,
apraksta konkrētā plākšņu veida īpašās iezīmes.

0  Grey
1  Black
2  White
3  Red

5  Yellow
6  Green
7  Blue

Patina (P)
Cover (C)

Solid (S)
Transparent (T)
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P 050

0

P 070S 070C 060

C 050C 040S 030 P 050

P 020C 020C 010 T 030

ir Jūsu 
perfekts 
pelēkais
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T 171

1

S 191T 171

C 160T 111S 101 S 131

ir Jūsu 
jauna 
veida 
melnais
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S 212

2

S 282T 262

P 222S 212C 210 T 242

ir Jūsu 
baltais 
sapnis
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C 360

3

C 390T 383C 380

S 353P 343S 334 C 360

P 323P 313C 300 P 333

ir Jūsu 
karsta 
sarkanā 
izvēle
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C 570

5
C 570P 565

C 550P 545C 540 C 560

S 525T 515S 515 C 530

C 450

ir Jūsu  
dzeltenais 
kods

19



20



P 626

6

S 676C 670S 656

C 640C 630P 626 C 650

C 610S 606C 600 S 616

ir Jūsu 
zaļā 
nākotne
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C 770

7

C 770

S 757S 747C 730 C 760

ir Jūsu 
iecienītais 
zilais blūzs
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Cembrit Patina ir dabīgas faktūras virsma. Jūs varat
redzēt šķiedras un dabiskās izejmateriālu īpašības,  
kā arī redzēt un sajust slīpēšanas līnijas uz virsmas.
Tā kā sezonas mainās un iet gadi, šķiedru cementa
dabiskā novecošanās atstāj nelielu ietekmi uz tā
virsmas, un fasāde pakāpeniski iegūs īpatnēju patinu.

Cembrit Cover ir ideāls risinājums, ja dodat  
priekšroku spēcīgākām krāsām un drosmīgākiem 
dizaina pieteikumiem.

Šķiedru cementa dabīgo pelēko pamatkrāsu pilnībā 
pārklāj ar ūdens bāzes akrila krāsas slāni, kuru var 
izvēlēties no 26 Cembrit standarta krāsām un vairāk 
nekā 2000 NCS®© krāsām.

Jūsu izvēle. Papildus krāsu un toņu diapazonam, 
Cembrit fasādes plāksnes ir pieejami četrās grupās 
atkarībā no to pielietojuma un raksturojuma.

Cembrit PatinaCembrit Cover
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Cembrit Transparent fasādes plāksnes apvieno  
faktūras nianses un bāzes plākšņu dabiskās īpašības, 
papildinājumā ar ilgstoši noturīgu, caurspīdīgu 
virsmas pārklājumu. Šķiedru cementam pievienotā 
krāsa atklāj un izceļ šķiedras un citus izejmateriālus, 
kas nodrošina stiprību un to īpašības. 

Ļoti izturīgs, caurspīdīgs pārklājums aizsargā  
plāksnes un nodrošina gludu virsmu ar ilgu 
kalpošanas laiku.

Cembrit Solid plākšņu īpatnība ir tāda, ka tās ir  
vienā krāsā viendabīgas visā plāksnes biezumā.  
Katra no bāzes plākšņu pamatkrāsām ir saskaņota  
ar necaurspīdīgi krāsotu virsmu košās un  
dzīvespriecīgās krāsās.

Tas nozīmē, ja izvēlaties Cembrit Solid plāksnes,  
lai fasādei piešķirtu īpašu krāsu, katrai plāksnei šī 
krāsa būs uz ikvienas virsmas un malas, un tā pati 
krāsa būs arī uz visu izgriezumu vai urbumu malām.

Cembrit TransparentCembrit Solid
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Krāsojuma noturība

Cembrit fasādes plāksnes  
kalpo gadiem, gadu desmitiem

un dažkārt pat gadsimtiem  
pakļautas spilgtas saules 

gaismas, lielu temperatūras 
svārstību un skarbu laika  

apstākļu iedarbībai.

Tieši tāpēc visas ūdens
bāzes akrila krāsas,  

kuras mēs izmantojam,  
ir ar augstu UV aizsardzību

un sertificētas lietošanai
visās klimata zonās un

visu veidu laika apstākļiem.
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Griešanas  
priekšrocības 
Fasādes plākšņu malām ir liela  
nozīme produkta vizuālajam efektam  
un vispārējai kvalitātes sajūtai.  
Risinājums, ko panāk ar malām,  
bieži var būt galvenais dizaina elements 
vai noteicošais kopējam iespaidam.

Cembrit ražošanas tehnoloģija tagad ietver
uzlabotas griešanas iekārtas, pielāgojot
tradicionālās, mūsdienu mēbeļu ražošanā
izmantojamās iekārtas, padarot iespējamu 
apvienot plākšņu griešanu ar sagarināšanu 
un malu slīpēšanu.

Tas nodrošina perfektu, konsekventu apdari, 
kas noteikti izskatīsies labi no visiem skatu 
punktiem, turklāt ar lielāku noturību. Vēl viena 
liela priekšrocība ir tā, ka slīpās malas palīdz 
novērst krāsu bojājumus uzstādīšanas laikā.

Cembrit ir vienīgais šķiedru cementa  
produktu ražotājs ar tehnoloģiju, kura  
automātiski noblīvē paneļu malas  
griešanas procesā.
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Iepakots uzstādīšanai loģistika 
Uzstādīšanas ātrums un izmaksu efektivitāte var spēlēt noteicošu  
lomu attiecībā uz projekta panākumiem un peļņu. Piegādāto materiālu
šķirošana un precīza nepieciešamās plāksnes atrašana var aizņemt
ilgu laiku un prasīt liela darbaspēka piesaisti būvlaukumā.

Tieši tāpēc mēs pakojam plāksnes uz paliktņiem pareizā pārvietošanas  
un uzstādīšanas secībā, un visām pēc izmēra piegrieztajām plāksnēm  
ir konkrēta uzstādīšanas vieta, kas uzdrukāta uz iepakojuma aizsargfolijas.
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Aizsargājošs
pārklājums,  
vieglāka uzstādīšana
Nonākot būvlaukumā, fasādes plāksnes bieži tiek  
pakļautas bojājumu riskiem. Tās ir jāceļ un jāpārvieto
gan ar rokām, gan izmantojot neskaitāmas, dažāda
veida iekārtas. Nav pārsteigums, ka tradicionālus
produktus var viegli saskrāpēt vai sabojāt.

Lai to novērstu, Cembrit fasādes plākšņu priekšpuse 
ir pārklāta ar biezu, aizsargājošu, līmplēvi, kas aizsargā 
plāksnes no skrāpējumiem un citiem bojājumiem. 
Gadījumos, kad griešana, urbšana un rīkošanās ar 
plāksnēm notiek tieši pirms uzstādīšanas, šī aizsarg-
folija parasti ir noņemama bez nepieciešamības tīrīt 
visu fasādi pēc uzstādīšanas darbu pabeigšanas.  
Tas ietaupa gan laiku, gan izmaksas.
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Building Better Days
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Cembrit Oy 
P.O. Box 46 (Mineraalintie 1) 

FI-08681 Lohja 
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info@cembrit.fi
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