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Produktinformation 

 
GENOMFÄRGAD, INDIVIDUELL & AUTHENTIK   
SANDEQ Pure fasadskivor är genomfärgade fasadskivor i 
fibercement där varje skiva kännetecknas av ett individuellt 
uttryck. Fasadskivorna är olika i textur, djup och kulör-nyans 
som ger en naturlig och levande fasad.  
 
De genomfärgade skivorna har en tydlig synlig 
fibercementstruktur som är ett resultat av den naturliga 
sammansättningen av råmaterialet och 
autoklaveringsprocessen vid tillverkningen av fibercementen. 
Skivornas framsida är slipad och är ytbehandlad med en 
transparent hydrofobering som ger skivorna smuts- och 
vattenavvisande egenskaper.  
 
SANDEQ Pure levereras i 11 olika kulör-nyanser. Skivorna 
patineras med tiden under väderpåverkan och blir ljusare.    

 
 

PRODUKTEGENSKAPER: 
 

Nedan finns en kort översikt av produktegenskaper SANDEQ 
Pure: 

 CE-märkning enligt Europeisk standard EN 12467 
 Brandklass: Obrännbart material, klass A2-s1,d0 enligt    

EN 13501-1  
 Tjocklek: 8 mm (10 och 12 mm enligt förfrågan) 
 Max. format: 1250x2500 mm och 1250x3050 mm 
 Densitet: >1600 kg/m3 

 
 Fasadsystem:  

SANDEQ Pure kan monteras enligt nedan: 
>> Lackerade rostfria fasadskruvar på ventilerad stål- eller 
träläkt 
>> Dold infästning: Mekanisk dold infästning på aluminium 
fasadsystem 

 
 
 
 
 
 
 
 

KULÖRER: 
 

 
   010 White                   011 Light Grey  

 

   020 Natural                   030 Grey 

 

 040 Yellow            050 Grass 

 

 060 Red           061 Terracotta 

 

 070 Brown           080 Desert 
 

 

  081 Sand 
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Drift och underhåll  
 
 
 
 
 
 
PRODUKTER: 
 
SANDEQ Pure  
8 mm genomfärgade fasadskivor i fibercement. 
 
YTBEHANDLING: 
 
SANDEQ Pure-fasadskivor har en hydrofobisk  
transparent ytbehandling på både fram-och baksidan som ger 
skivorna smuts-och vattenavvisande egenskaper. 

 
 
 
 
 
 
RENGÖRING: 
 
Under normala förhållanden kan smuts och orenheter tas bort 
med en borste eller en blöt svamp. 

SANDEQ Pure skivorna rengörs med rent vatten, ev. tillsatt 
med ett vanligt rengöringsmedel såsom såpa. 
 

Kom ihåg att alltid efterspola fasaden med rikligt med rent 
vatten för att undvika att fläckar kvarstår. 

 
ANVÄNDNING:  
SANDEQ Pure är en del av den nya generation förstärkta 
högkomprimerade och stabiliserade asbestfria fasadskivor, 
som är framställda av Silica, Portlandcement och naturliga 
armeringsfibrer. Skivorna är obrännbara (klass A2-s1,d0 enligt 
EN 13501-1) och motståndskraftiga mot angrepp av röta, 
mögel och skadedjur. 

 

SANDEQ Pure kan användas i många typer av byggnationer  
huvudsakligen som invändig väggbeklädnad och utvändig 
ventilerad fasadbeklädnad. 

 

Vi rekommenderar en årlig inspektion för att kontrollera att 
skivorna inte är skadade och infästningen inte har lossnat. 

 
 
OBSERVERA: 
 
Skivorna får inte utsättas för högtryckstvätt med högt tryck. 
 

Skivorna får inte rengöras när det är varmt och de utsätts för 
solljus. Innan man påbörjar fasadtvätt, rekommenderas det att 
testa rengöringen på ett litet område först för att se resultatet. 
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