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Allmänt
Översikt:
HardiePlank® fasadbräda och
HardiePanel® fasadskiva av fibercement är 8 mm tjocka skivor för
fasadmontering både utomhus
och inomhus. Fasadskivorna kan
användas för både nyproduktion eller
renovering. För bästa slutresultat
används täck- och locklister i fibercement eller profiler i metall vid hörn
och runt fönster och dörrar.
Produktsammansättning:
HardiePlank® fasadbrädor och
HardiePanel® fasadskivor består av
en avancerad blandning av Portland-

cement, vatten, sand, cellulosafiber
och en liten mängd utvalda tillsatser.
Ytskikt:
HardiePlank® fasadbrädor och
HardiePanel® fasadskivor har en yta
med trästruktur för ett naturligt utseende och finns även med slät yta.
Brandsäkerhet
Våra fasadprodukter, HardiePlank®
och HardiePanel® inklusive
HardieTrim™ NT3™ lister, är obrännbara produkter med brandklass A2,
s1-d0 i enlighet med EN13501-1

HardiePlank® fasadbräda

HardieTrim™ NT3™ täck- och
locklist

Tjocklek

8 mm

25 mm

Längd

3 600 mm

3 655 mm

Bredd

180 mm

43 mm I 90 mm

Vikt

11,2 kg/m ²

4,7 kg/st I 9,4 kg/st

HardiePanel® fasadskiva
Tjocklek

8 mm

Längd

3 050 mm

Bredd

1 220 mm

Vikt

11 kg/m ²

HardiePlank® fasadbrädor,
Cedar (trästruktur) och Smooth (slät)

HardiePanel® fasadskivor,
Cedar (trästruktur) och Smooth (slät)

HardieTrim™
Smooth (slät)

HardieTrim™ NT3™
täcklister Smooth (slät)
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Garanti information
Använd JamesHardie® fibercementprodukter med trygghet och vetskapen att du väljer en testad och
slitstark produkt. Alla våra produkter
har en 15 års garanti och en förväntad
livslängd på över 60 år.
Detta inkluderar alla våra fasadprodukter med ColourPlus™-Teknik.
Våra kunder kan känna sig säkra att
våra produkter:

· Inte slår sig, spricker samt att
färgen inte skavs av

· Inte ruttnar
· Inte blir skadade i svåra
väderförhållanden

För mer information,
besök jameshardie.se

Våra färger

Cedar
(trästruktur)

Vit

Ljusgrå

Antracitgrå

Svart

Antikröd

Ljusgul

Smooth
(slät)

Skapa din stil

HardiePlank® fasadbrädor
med HardieTrim™ locklist
43 mm Stående panel med
locklist

Stående HardiePlank®
fasadbrädor Monterat
som lock, en på två.

HardiePlank® fasadbrädor
Liggande panel med
överlapp
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Verktyg och tillbehör
Vi erbjuder följande till Hardie Plank® fasadbrädor och HardiePanel®
fasadskivor
Ventilerad profil
Ventilerad profil för HardiePanel® och HardiePlank®
lodrätt montage. Längd 3 000 mm

HardCoat™ aluminiumprofiler
För användning i invändiga och utvändiga hörn, samt runt
fönster och dörrar. Längd: 3 000 mm

Ventilerad profil för HardiePlank® vågrätt montage
Ventilerad start- och topprofil som säkerställer korrekt
ventilation av fasaden (minst 20 mm). Topprofilen finns i
2 bredder som passar: 25 respektive 50 mm reglar.
Längd 3 000 mm. Startprofil finns i bredden 25 mm. (Topprofil kan användas som startprofil tillsammans
med 30 mm bred remsa av HardiePlank®)

HardieClip™ vindbeslag för HardiePlank® vågrätt montage
Vindbeslag i metall för både skruv- och spik infästning.
Beslaget används i områden med hårda vindar så som
högt belägna platser, i områden vid havet eller på höghus.

HardieGuillotine™ kapverktyg för HardiePlank®
Manuellt verktyg för kapning av fasadbrädor utan sågdamm eller flisor. Bladet ger en liten vinkel på brädan
vilket resulterar i en perfekt passform till nästa bräda.

Gecko hållaren för HardiePlank® vågrätt montage
Fungerar som en extra uppsättning händer vid exempelvis enmansmontering av HardiePlank® fasadbrädor.
Gecko Gauge är utformad för att automatiskt ge korrekt
30 mm överlapp till nästa bräda.
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Vi erbjuder följande till HardiePlank® och HardiePanel®
EPDM-band
För att skydda i fogar mellan fasadbrädor, och högst upp
längs med översta regeln, samt runt fönster och dörrar.
Finns i rullar á 20 meter, i bredderna 60 och 100 mm.

HardieSeal™ kantförseglingsfärg
Används till försegling av alla kapade och öppna
ytor samt reparation av mindre skador (max 10 mm
i diameter). Finns i alla 6 färger för att matcha våra
fasadprodukter. 0,5 L.
HardieBlade™ sågklinga
Finns i diameter 160 mm, 190 mm och är utrustad med
diamanttänder för att reducera dammängd. Såga alltid
fasadbrädorna utomhus och med vindriktningen bort från
dig själv och andra.
Du tillhandahåller:
Vattentätt fasad
membran

Kontakta din återförsäljare för vilken typ som rekommenderas till just ditt projekt vid montering på murverk.

Läkt

För HardiePlank® och HardiePanel® används läkt
25 × 48 mm som monteras lodrätt. Denna storlek ger
en ventilerad luftspalt på 25 mm mellan ytterpanel och
membran/vägg. Vid montering på murverk eller liknande
används istället reglar 45 × 45 mm.

Fästdon för
HardiePlank®
och
HardiePanel®
fasadbrädor

HardiePlank® fasadbrädor och HardiePanel® fasadskivor
kan fästas med spik eller skruv i underkonstruktionen.
När du använder JamesHardie® monterings- eller
fasadskruvar med borrspets krävs ingen förborrning.
Använd alltid spikar/skruvar i rostfritt stål (alternativt
galvaniserade) såsom:
Ringspik med 50 mm längd, 2,8 mm tjocklek och med
Ø 6,5 mm huvud.
JamesHardie® fasadskruvar med borrspets och fräsrillor,
JamesHardie® monteringsskruv med borrspets. Alternativt A2 skruv i rostfritt stål, minst 35 mm lång, 4 mm tjock
och med Ø 8 mm huvud.

Fästdon för
HardieTrim™
NT3™ lister

Använd rostfria dyckert 1,6 × 50 mm, fäst varje 400 mm.

Kapning

Använd en vanlig handsåg eller en elektrisk såg för justering eller kapning till önskad storlek. Använd HardieBlade™
sågklinga på en elektrisk cirkelsåg med HEPA-filter!
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Hantering och lagring
Förvara fasadprodukter och
HardieTrim™ NT3™ lister torrt,
plant och väl skyddat. Produkter
som lagras utomhus SKA ALLTID
täckas med ett vattentätt skydd.

Montera inte våta produkter eftersom detta kan leda till att det blir ett för stort mellanrum i
fogarna när produkten torkar.
James Hardie tar inget ansvar för följdskador av felaktig förvaring.

Bär alltid HardiePlank® fasadbrädor på högkant för att förhindra att de böjs och eventuellt
skadas. Då skyddar du även ytan så att den inte spricker, vilket kan leda till att en del av
skyddet försämras.

Alla våra produkter levereras med en
PE skyddsfolie. Låt folien sitta kvar så
länge som möjligt innan den dras av,

då den kan skydda under montering.
PE-folien sorteras som plastavfall.
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Bearbetning
Som med många andra byggmaterial, som isolering eller tegel, måste
du följa säkerhetsbestämmelser
när du bearbetar dem. Damm från
fibercement är ett mineraldamm
och godkända andningsskydd enligt
EU-godkännande FFP3 ska alltid användas vid kapning för att minimera
inandning av damm.

Damm måste alltid tas bort
från fasaden omgående

All kapning med elsåg ska ske
utomhus!
·	Placera sågutrustningen med
vindriktningen bort från dig själv
och andra
·	Använd en av följande metoder,
företrädesvis i den nämnda ordningen;
·	1: HardieGuillotine™ manuella
kapverktyg, för tillkapning av
HardiePlank®
	
2: HardieBlade™ sågklinga fäst
på en elektrisk cirkelsåg med
HEPA-filter,
	
3: En vanlig handsåg (fogsvans)
·	Använd aldrig någon annan typ av
sågklinga än HardieBlade™
·	Följ alltid tillverkarens säkerhetsrekommendationer
·	Vid städning: Sopa aldrig upp torrt
damm, då detta ökar risken för att
andas in kvarts damm.
·	Använd HEPA-filter på dammsugaren
·	Använd godkänt andningsskydd av
typ P3 mot damm
·	Har du några frågor? Kontakta
relevant myndighet eller
James Hardie.
För mer information hänvisar vi till
vårt säkerhetsdatablad som finns
tillgängligt på: www.jameshardie.se;
samt till sida 47, för mer information
om silikatdamm.
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Kantförsegling
Efter att ha kapat antingen
HardieTrim™ lister, HardiePlank®
fasadbräda eller HardiePanel® fasadskiva ska alla öppna ytor förseglas med
James Hardie kantförseglingsfärg
(i matchande färg) innan de monteras.
Detta görs med borste eller svamp.
Använd inte kantförseglingsfärgen
på brädans framsida, eftersom små
färgskillnader är oundvikliga. Torka
omedelbart bort överflödig färg från
brädans framsida.

Mindre färgskador på brädans framsidan kan repareras med kantförseglingsfärg, dock endast på skador,
max 8–10 mm i diameter. Använd
ALDRIG kantförseglingsfärgen för att
måla fogarna, det kommer att synas
i efterhand eftersom glansen inte är
densamma som på den fabriksmålade fasadprodukten.

Kantförseglingsfärgen appliceras före
montering.

Använd aldrig kantförseglingsfärgen för att
måla fogar.
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Förberedelser för
HardiePlank® och HardiePanel®
Underkonstruktionen
Vi rekommenderar inga specifika
lösningar för underkonstruktionen,
t ex infästning på träreglar, murverk
etc. och ger därför ingen garanti på
dessa byggmaterial. Väggen, på vilken
HardiePlank® fasadbrädor och
HardiePanel® fasadskivor ska monteras på, ska ha en godkänd bärstyrka
och vara godkänd av relevant myndighet för ändamålet. Om du är osäker,
fråga en arkitekt, ingenjör, snickare
eller liknande.
Vattentätt membran
Om vattenavvisande membran krävs
ska det alltid monteras med minst
150 mm överlapp i fogarna. Kontrollera att allt vatten leds bort från väggen. James Hardie är inte ansvarig
för skador orsakade av vatten.

Regelverk
Det vanliga centrumavståndet är
600 mm, men detta bör minskas i
områden med stark vind eller om
byggnaden är mer än 4 våningar. Se
till att du har exakta vindbelastningsberäkningar från din byggnadsingenjör.
En ventilerad luftspalt bakom
HardiePanel® och HardiePlank® fasad
etableras med t ex en vertikal läkt
utanpå vindskydd/vattentät membran.
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HardiePlank® vågrätt montage
Typ

Läktavstånd
c/c (mm)

Spik/skruv

Infästningsavstånd
(mm)

Max
vindlast
(kPa)

Träregel
min. 25 mm

600

3,0 × 50 × 10 mm spik
rostfri / galv.

600

1,70

Träregel
min. 25 mm

600

HardieClip™ med
2,8 × 51 × 6,5 D-huvud

600

2,07

400

2,8 × 51 × 6,5 mm med
D-huvud

400

1,87

600

2,8 × 51 × 6,5 mm med
D-huvud

600

1,33

2,2 mm aluminiumprofil monterad
på träregel

600

3,5 × 34× 8,75 mm
rostfri skruv (1)
(ex. typ Faynot)

600

1,40

Träläkt

600

4,0 × 35 × 8 mm
träskruv

600

1,40

Infästningsavstånd
(mm)

Max
vindlast
(kPa)

(mm)

HardiePanel® montage
Typ

Läktavstånd
c/c (mm)

Skruv

Aluminiumregel infäst
till trä regel,
murverk
eller stål

600

5,5 × 25 mm rostfri
skruv.

400

1,40

Träläkt fäst
på träreglar,
murväggar
eller träläkt
fäst på
aluminiumreglar

400

4,8 × 38 mm rostfri
skruv

300

1,73

(mm)

Spikhuvudets diameter: Min 10 mm
Spikhuvudets diameter: Min 6,5 mm
(1)
Försänkt skruvhuvud/skalle
Skruvhuvud min. 8 mm diameter
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Underkonstruktionen fortsättning:
Läkt tjocklek ska vara minst 25 mm.
Om du monterar direkt på utsidan av
murverk eller betong, använd alltid
tjockare läkt som passar för 50 mm
spik.
Se till att regelverket är rakt, i våg
och lod. Eventuella ojämnheter i
underkonstruktionen syns på den
färdiga fasadkonstruktionen!
Vid isolering av fasaden ska en vertikal luftningsregel monteras för att ge
en obruten ventilerad luftspalt bakom
ytterpanelen. Måtten på luftningsreglen ska vara minst 25 × 48 mm, med
centrumavstånd på max 600 mm.
Regelverkets infästningspunkter
beror på eventuella ojämnheter, dock
med max c/c-avstånd på 800 mm.
EPDM-band
Detta band ersätter tätningsmassa
där det kan/ska finnas ett 1 mm mellanrum mellan fasadbeklädnad och t
ex HardieTrim™ täcklister i hörn och
runt dörrar och fönster.

EPDM-bandet skyddar också
underkonstruktionen från att vatten
kan tränga in. Fäst bandet med en
häftpistol, först överst och sedan
hela vägen ner med 400 mm avstånd.
Avsluta med att klippa av bandet
så att det ligger i jämnhöjd med
bottenregeln.
Det är viktigt att inte dra i EPDM-bandet eftersom häftklamrarna då
kan skada bandet. EPDM-band kan
uteslutas vid användning av en tryckimpregnerad underkonstruktion.
HardieClip™ vindbeslag för
HardiePlank® vågrätt montage
Vindbeslagen används i områden
med hård vind, såsom vid havet, högt
belägna platser eller på höghus. De
fästs med antingen spik eller skruv i
regelverket. Placera beslaget ovanpå
fasadbrädans övre kant med kortsidan
utåt och fäst i mitthålet. I fogar placerar du istället fästet i skarven mellan
de två brädorna och fäster genom de
yttre hålen i beslaget.
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Infästning av HardieTrim™
NT3™ täck- och locklister
Täck- och locklister kan enkelt
fästas med spikpistol, då krävs ingen
förborrning. KOM IHÅG att kontrollera
att trycket i pistolen är rätt inställt.
Använd t ex 1,6 × 50 mm rostfri dyckert. Se till att spikhuvudet är i höjd
med täck- och locklistens yta eller
med max 1 mm försänkning.

Om du inte har tillgång till en
spikpistol kan du istället fästa täckoch locklisten med rostfria skruvar
med försänkt huvud i storleken
3,5 × 50 mm. Förborra listen med en
3,5 mm borr och fäst skruven 25 mm
från övre kanten. Fortsätt sedan
parvis nedåt med 400 mm avstånd.
Skruvarna försänks ca 1 mm in i
listen, så att finishen kan avslutas
snyggt med tätningsmassa och
kantförseglingsfärg i samma färg
(påfört med liten pensel). Var försiktig
så att du inte målar något annat än
skruvhuvudet eftersom det kommer
att synas efteråt.
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Montering av HardieTrim™
NT3™ täck- och locklister
Själva hörnet som består av två
HardieTrim™ täcklister bör sättas
ihop på en plan yta INNAN de fästs
på fasaden, eftersom detta säkrar en
mycket enklare montering av hörnan.
Fäst hörnan med hjälp av en dyckert,
25 mm från överkanten och 12 mm in
från sidan på listen. Fäst sedan spik
med 400 mm avstånd nedåt i par (se
bild nedan). Längst ner bör HardieTrim™ täcklisten gå ner 10 mm under
den första brädan som du monterat
(droppkant).

Om din fasad är högre än 3 650 mm,
kan täcklisterna sättas ihop med
ändarna mot varandra på ena sidan
och likadant på den andra sidan, men
med 300 mm förskjutning i förhållande till första sidan.
Se mer information på sidorna 21–22.
OBS: Istället för att börja med
HardieTrim™ lister kan du också
AVSLUTA med dessa, detta ger ett
mer klassiskt utseende på den
färdiga fasaden. Om du avslutar med
HardieTrim™ lister på utsidan av
HardiePlank® fasadbrädor, kom ihåg
att måla baksidan av listen innan du
fäster den så att fukt inte kan tränga
in.

Tips:
Låt PE-folien sitta kvar på täck- och locklisten och spika igenom denna.
Direkt efter, måla spikhuvudena med kantförseglingsfärg och dra sedan
av folien. Detta undviker att oönskad färg hamnar på listen.
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Montering av
HardCoat™ profiler
Storleksanpassning
1:	Profilen kan kapas med en bågfil
eller en elektrisk cirkelsåg
2: Kontrollera att snittet är snyggt
och rakt
3: Kontrollera att profilen inte blivit
böjt eller skadats under kapning
Montering
Profilen kan röra sig lite i stark sol.
Positionera profilen korrekt innan du
fäster den på fasaden med spikpistol
eller skruv med platt huvud, då detta
inte kan ändras i efterhand. Avståndet
mellan spik eller skruv ska vara max
1 500 mm. Kom också ihåg att ta bort
den skyddande PE-folien direkt efter
montering av profilen. Till skillnad
från HardieTrim™ lister i fibercement,
där du kan välja, MÅSTE HardCoat™
profilen monteras innan du monterar
HardiePlank® fasadbrädor eller
HardiePanel® fasadskivor.
Se mer information på sidorna 37–38.
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Ventilation
En ventilerad luftspalt på minst
20 mm måste upprättas lodrätt hela
vägen bakom ytterpanelen. Tillåt
alltid en 10 mm ventilationsöppning

både i topp och botten av fasaden.
Detsamma gäller över och under
fönster för att säkra korrekt luftutsläpp och luftintag.

Basdetalj
Ventilation HardiePlank® vågrätt
montage
Ventilerad startprofil
Det enklaste sättet att säkerställa korrekt vinkel på första fasadbrädan är
att montera en ventilerad startprofil.
Ett annat alternativ är att kapa en
HardiePlank® bräda till 30 mm bredd
och använda som startbräda. Då säkerställer du att rätt vinkel på första
fasadbrädan upprätthålls.
Fäst startprofilen på framsidan av
reglarna och med underkanten i linje
med underkanten av de vertikala reglarna. Detta ger avståndet för första
lagret fasadbrädor. Om startprofilen
utelämnas kommer vinkeln på
brädorna att bli fel hela vägen upp.
Luftspalt
Se till att det finns luftintag- och
utsläpp bakom ytterpanelen. Allt som
stör detta, såsom vågräta reglar eller
otillräckligt utrymme, förhindrar
korrekt ventilation.

Ventilationsväg

Tips:
Du kan med fördel kapa profilerna så de passar djupet av underkonstruktionen och därmed säkerställa en korrekt ventilation OCH samtidigt
ge skydd mot skadedjur, såsom getingar eller gnagare.
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Ventilerad toppdetalj
HardiePlank® vågrätt
montage
Ventilerad topprofil
När du monterar den ventilerade topprofilen högst upp, se till att det finns
ett 20 mm avstånd mellan regelverket
och takfoten. Fäst sedan topprofilen
på ovansidan av reglarna. Detta
innebär att när den sista brädan är
monterad, i linje med övre kanten på
hörnlisten, kommer varken regelverket eller topprofilen att synas.

Luftspalt
Det är viktigt att det finns ett avstånd
på minst 10 mm mellan toppen av
fasadbrädan och takfoten. Detta
avstånd säkerställer luftutsläppet.
Allt som stör detta, såsom horisontella reglar eller försegling, förhindrar
korrekt ventilation.

20 mm

10 mm ventilationsöppning
Ventilerad
profil

Luftspalt
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Ventilerad bottendetalj HardiePanel® och HardiePlank®
lodrätt montage
Luftspalt
Det är viktigt att det finns minst ett 20
mm avstånd mellan ytterfasaden och
vindskyddsskivan/membranet.
Se till att det finns luftintag och luftutsläpp under och ovan ytterpanelen.
Allt som stör detta, såsom vågräta
reglar eller otillräckligt utrymme,
förhindrar korrekt ventilation.

Ventilationsväg

OBS: Blå = Luftintag
Grön = Luftutsläpp
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Ventilerad toppdetalj HardiePanel® och HardiePlank®
lodrätt montage
Ventilerad topprofil
När du monterar den ventilerade
topprofilen högst upp, se till att det
finns minst ett 20 mm avstånd mellan
reglverket och takfoten. Fäst sedan
topprofilen på ovansidan av reglarna.
Detta innebär att när brädan/panelen
är monterad, i linje med övre kanten
på hörnlisten, kommer varken regelverket eller topprofilen att synas.
Luftspalt
Det är viktigt att det finns ett avstånd
på minst 10 mm mellan toppen av fasadbrädan/fasadskivan och takfoten.
Detta avstånd säkerställer luftutsläppet. Allt som stör detta, såsom
horisontella reglar eller försegling,
förhindrar korrekt ventilation.
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Infästning av HardiePlank®
fasadbrädor vågrätt montage
Vi rekommenderar att du använder
en spikpistol för att fästa dina fasadbrädor, kom bara ihåg att ställa in
korrekt tryck så att spikhuvudet hamnar i höjd med brädans yta. Spiken får
inte försänkas i ytan, men inte heller
ligga högre än fasadbrädans yta (se
bild till höger). Använd en räfflad spik
Ø 6,5 mm huvud, med minst 35 mm
längd och minst 2,8 mm tjocklek.

Spika (eller skruva) fast fasadbrädorna i de lodräta läkten. Spiken ska
placeras 20–25 mm från brädans övre
kant. Du kan spika upp till 15 mm
från brädans ände (se bild till höger)
och du behöver därför inte bredare
reglar här. Kom ihåg EPDM-bandet
i alla fogar för att skydda underkonstruktionen från att vatten tränger in
(detta kan uteslutas vid användning
av en tryckimpregnerad underkonstruktion).

20–25 mm
15 mm
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Montering av
HardiePlank® fasadbrädor
HardiePlank® fasadbrädor ska alltid
monteras i enlighet med gällande
byggregler.
Avstånd
Fasadbrädorna ska alltid monteras
med minst ett avstånd från mark eller
annat underlag på 150 mm för att
förhindra att brädorna är i konstant
kontakt med vatten eller fukt. Vid
skorstenar, trappor och andra fasta
byggnadsdelar, montera brädan med
ett avstånd på minst 50 mm.

Vågrätt montage
Starta monteringen av din fasad
längst ner med vår specialdesignade ventilerade startprofil för att
säkerställa korrekt ventilation. Startprofilen säkerställer att den första
fasadbrädan får korrekt vinkel. Alternativt kan en 30 mm bred fasadbräda
kapas till rätt längd, som sedan kan
användas som startprofil. Startprofilen fästs med spikpistol så att den är
jämn med underkonstruktionen.
Första lagret HardiePlank®
fasadbrädor vågrätt montage
Markera 170 mm från startprofilens
underkant och kontrollera att den är i
våg. Mot denna markering monteras
den första skivans övre kant. Längst
ner kommer det att bli en 10 mm
droppkant som täcker startprofilen.

Andra lagret HardiePlank®
fasadbrädor vågrätt montage
Nästa lager av brädor monteras med
ett 30 mm överlapp på första brädan.
Det är viktigt att hålla detta avstånd
hela vägen upp.
För att underlätta att detta överlapp
hålls kan våra Gecko Gauge brädhållare med fördel användas, de ställs
in på 150 mm. Kontrollera att Gecko
brädhållaren är rätt inställd före
montering och därmed mäter korrekt
avstånd från brädans underkant
(och inte från överkanten som andra
hjälpmedel på marknaden gör). Vi
rekommenderar ändå att kontrollera
fasaden med hjälp av ett vattenpass
efter varje 4–5 bräda har monterats.
Fogar mellan HardiePlank®
fasadbrädor
Kapa brädan till önskad längd så att
den kan fästas mitt på läkten. Se till
att skivskarvar är förskjutna, och inte
är skarvade på samma läkt/bräda/
regel. Kom ihåg EPDM-bandet i varje
fog, som ska fästas under fasadbrädan för att skydda underkonstruktionen från fukt. Håll 1 mm avstånd
(ca ett kreditkort) i fogarna samt
mellan fasadbräda och fönster eller
HardieTrim™ täcklister så att underkonstruktionens rörelse inte påverkar
fasadbrädorna. Detta avstånd på
1 mm tillåter också att vatten kan
rinna ner och bort via EPDM-bandet.
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Montering fortsättning
Montering av den sista brädan
Som regel kommer inte den sista
brädan att passa, utan du kan behöva
kapa den till önskad längd/bredd och
skruva fast med färgade skruvar från
James Hardie. Kom ihåg: att ha en
10 mm ventilationsöppning över sista
brädan du fäster, för att säkerställa
korrekt ventilation.
Lodrät montering av HardiePlank®
med lock
Genom att kryssläkta din fasad kan
du också montera HardiePlank®
fasadbrädor lodrätt.
Det finns 2 utföranden med lockpanel, antingen med 180 mm
HardiePlank® som lock, eller med
43 mm bred HardieTrim™ NT3™
locklist.
Med 180 mm lock monteras första
lagret HardiePlank® med 120 mm avstånd så att det andra lagret kan fästas på utsidan med 30 mm överlapp
på båda sidor. Det första lagret kan
du fästa med spikpistol, börja 15 mm
från överkanten av brädan och jobba
dig nedåt. Det andra lagret ska fästas
med skruv för bästa slutresultat. Se
mer information på sida 28.
Med HardieTrim™ NT3™ locklist
43 mm bredd monteras HardiePlank®
med max 4 mm avstånd. Det första
lagret kan du fästa med spikpistol,
börja 15 mm från överkanten av
brädan och jobba dig nedåt. Locket

ska fästas med skruv för bästa slutresultat. Se mer information på sidorna
34–35.
Infästning med spik eller skruv
20–25 mm in från kanten på skivan
och 15 mm från änden på skivan.
Rör / ledningar
Om rör eller ledningar ska ledas
genom HardiePlank® fasadbrädor,
använd en fintandad hålborr och en
borrmaskin. Borra hålet ca 6 mm
större än skruven. Använd ett kvalitetstätningsmedel mellan objektet
och HardiePlank® fasadbrädan för att
täta fasaden.
Styrka i: HardiePlank® fasadbrädor
och HardieTrim™ NT3™ listerna
är inte avsedda för att tåla tunga
upphängda föremål. Se därför alltid
till att fästa tunga föremål i en underliggande regel vid upphägning.

Lodrätt montage HardiePlank® med locklist
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Infästning av HardiePanel®
fasadskivor
HardiePanel® fasadskivor kan
monteras antingen våg- eller lodrätt.
Riktlinjerna för infästningen är
identiska för vardera layout. Skivorna
fästes med rostfri skruv 4,8 × 38 mm.
Skivor kan fästas med maximalt 8 mm
mellanrum mot angränsande skiva.

50–100 mm

cc mått c:a 600 mm

30 mm (metall)
20 mm (trä)

cc mått
c:a 400 mm

Avstånd
Fasadskivan ska alltid monteras med
minst ett avstånd på 150 mm från
mark eller annat underlag för att förhindra att skivan är i konstant kontakt
med vatten eller fukt. Vid skorstenar,
trappor och andra fasta byggnadsdelar, montera skivan med ett avstånd
på minst 50 mm.

Skivorna kan också fogas ihop. På
grund av fabrikstoleranser rekommenderas detta dock endast när
skivorna är helt kapade efter storlek.

Vid infästning av HardiePanel®
fasadskivor kan en ventilerad vågrätt
Z-profil (eller liknande profil) installeras över den övre kanten av de första
och efterföljande skivorna för att
skydda fogen.
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Montage av HardiePanel®
fasadskivor
HardiePanel® fasadskivor ska alltid
monteras i enlighet med gällande
byggregler.
Vid infästning med skruv på trä- eller
metallunderkonstruktion krävs ingen
förborrning. Måttligt tryck bör appliceras på fixeringen. Skruvens huvud
ska monteras jämnt med skivans yta.
Dra inte åt för hårt eftersom det kan
sätta onödig stress på skivan.
Skruven ska placeras 50–100 mm
från skivans horisontella kant. Skruv
fästs från den vertikala kanten 20 mm
in från lodrätt kant vid infästning på
en underkonstuktion i trä. 30 mm
in från lodrätt kant om det är en
underkonstruktion i metall. Vertikala
fixeringsavstånd bestäms med vindlast tabellen, se sida 11.
Använd inte aluminiumskruvar,
häftklammer, spikar eller andra
fixeringsstift för att montera
HardiePanel® fasadskivor.
Kontrollera före montering att produkterna är lämpliga för ändamålet
och i enlighet med specifikationerna
i detta dokument. HardiePanel®
fasadskiva ska vara fixerad enligt
ritningssektionen.
Infästning sker med en droppkant på
minst 10 mm mellan skiva och nedre
del av underkonstruktion.

EDPM-band på trä
underkonstruktion
EPDM-bandet används bakom
skivskarvar mellan HardiePanel®
och HardiePlank® för att skydda
mot vatten. Om lister monteras över
skivskarvar behövs inte EPDM-band.
Det ger ytterligare väderskydd och
förhindrar virket från att ruttna i
förtid. Monteras genom att häfta med
klammer, ta bort eventuell slak och
placera häftklammer med jämna
mellanrum längs dess längd.
Viktig att inte sträcka EPDM-bandet,
eftersom det kan leda till att den går
sönder av häftklammer infästningen.
Laster
HardiePanel® fasadskivor är inte
avsedd som en lastbärande eller
skjuvande skiva i en väggkonstruktionen. Föremål som behöver fästas på
väggen ska anslutas i underkonstruktionen så inte skivan blir påverkad
av lasten. Lätta galler kan fästas
på produktens yta med hjälp av ett
konstruktionslim.
Väggenomföringar
När håltagning i väggen krävs, t ex för
rör eller ledningar, används en fintandad hålsåg av hårdmetall. Borra hålet
ca 6 mm större än rörets diameter.
Täta mellan röret och hålets kant med
en tätningsfog.
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HardiePanel® med
HardieTrim™ locklist
På HardiePanel® kan HardieTrim™
locklist med bredden 43 mm monteras. Tänk på mäta upp avståndet
mellan Trimlocken så det passar med
skivans bredd.

Fasadskivorna monteras med
avstånd mellan 0 och 8 mm. Trimlock
monteras genom att skruva igenom
fasadskivan till underkonstruktionens
spikregel.

Lodrätt montage med HardiePanel® med/utan locktrim
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Underhåll
Våra fasadprodukter kräver endast
minimalt med underhåll för att bibehålla sitt utseende och sin slitstarka
yta. Men väder och vind kan fortfarande påverka din fasad i form av
föroreningar och smuts som hamnar
på fasaden och kan bilda en grogrund
för alger och liknande.
Utför därför en årlig inspektion av din
fasad. Se till att alla ventilationsöppningar är fria, att fogarna är täta och
att spikar eller skruvar sitter som de
ska samt att fasadytan är ren och fin.

Naturens inverkan
Om fasaden inte ser ren ut, rengör
fasaden med vatten från en slang
tillsammans en mild tvål (använd
INTE en högtryckstvätt då detta kan
skada ytskiktet på fasaden). Börja
uppifrån och arbeta dig nedåt. Du
behöver inte oroa dig i områden
vid hav där luften är extra salt och
fuktig. våra fasadprodukter är även
beständiga mot detta. Kontrollera
dock alltid hörn och fogar noggrant
för säkerhets skull.

Tips:
Sätt fast en mjuk borste på vattenslangen och rengör fasaden, så som du
skulle göra rent en bil, minimum en gång om året. Fullständiga underhållsanvisningar finns på JamesHardie.se

Byte av HardiePlank® fasadbrädor
vågrätt montage
Om en bräda går sönder eller skadas
kan den enkelt bytas ut genom att

lyfta den överliggande brädan, dra ut
den skadade brädan och sätta in en
ny bräda. Den nya brädan ska sedan
fästas längst upp.
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Detaljritningar
Vågrät montering av HardiePlank®
1

2

3

4
5

6
7
8

1

Tegel / mursten / regelstomme

2

Lodrätt monterade reglar

3

Vind och vattentät konstruktion bakom träverket

4

EPDM-band i brädfogarna

5

HardiePlank® fasadbrädor

6

Ventilerad startprofil

7

150 mm fri höjd från nedre plankans underkant till mark

8

10 mm droppkant
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Lodrätt montage med HardiePlank® med locktrim
1

2
3
4

7
5
8
6

1

Tegel / Mursten / Regelstomme

2

Vågrätt spikregel

3

Lodrätt läkt, distans för ventilerad luftspalt

4

HardiePlank® fasadbrädor

5

Ventilerad profil

6

150 mm fri höjd från nedre plankans underkant

7

HardieTrim™ 43 mm locklist

8

10 mm droppkant
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Lodrätt montage med HardiePanel® med/utan locktrim
1
2
3
4

7
5
6
6

1

Tegel / Mursten / Regelstomme

2

Vågrätt spikregel

3

Lodrätt läkt, distans för ventilerad luftspalt

4

HardiePanel® fasadskivor

5

Ventilerad profil

6

150 mm fri höjd från nedre skivans underkant

7

HardieTrim™ 43 mm locklist

8

10 mm droppkant
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Lodrätt montage med HardiePlank® och HardiePlank®
som lock, en på två

1

2
3

4
5

7
6

1

Tegel / Mursten / Regelstomme

2

Lodrätt monterade reglar i trä eller stål

3

Horisontellt monterade reglar i trä eller stål

4

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

5

HardiePlank® fasadbrädor - första lagret med 120 mm avstånd och andra
lagret ovanpå med 30 mm överlapp på båda sidor

6

150 mm fri höjd från nedre plankans underkant till mark

7

Ventilerad profil
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Bottendetalj / Ventilerad startprofil med HardiePlank®
vågrätt montage

1
2

3
4
5
6

7

8

1

51 × 2,8 mm infästning

2

Tegel / Mursten / Regelstomme

3

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

4

45 × 45 mm reglar

5

HardiePlank® fasadbrädor

6

Ventilerad startprofil

7

10 mm droppkant

8

150 mm fri höjd från nedre plankans underkant till mark
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Bottendetalj med ventilationsprofil och HardiePanel® och
HardiePlank® lodrätt montage
1
2
3
4
5

6
7
8

Ventilationsväg
9

1

Tegel / Mursten / Regelstomme

2

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

3

Distansläkt 25 mm

4

HardiePanel® / HardiePlank® lodrätt montage

5

Spikregel 28–34 mm / 70 mm

6

Infästning

7

Ventilerad profil

8

10 mm droppkant

9

150 mm fri höjd från nedre plankans underkant till mark
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Toppdetalj med ventilationsprofil och HardiePlank®
vågrätt montage.
1
2

3

4

5

6
7

1

Underbeklädning

2

10 mm ventilationsöppning

3

Ventilerad profil

4

HardiePlank® fasadbrädor

5

45 × 45 mm lodräta reglar

6

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

7

Murverk
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Toppdetalj med ventilationsprofil och
HardiePlank® / HardiePanel® lodrätt montage.
1

2
3
4
5

6
7

8

1

Underbeklädning

2

10 mm ventilationsöppning

3

Ventilerad profil

4

HardiePanel® / HardiePlank® lodrätt montage

5

Spikregel 28–34 mm / 70 mm Infästning

6

Distansläkt 25 mm

7

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

8

Tegel / Mursten / Regelstomme
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Utvändigt hörn - HardieTrim™ NT3™ täcklister

1

2

3
4

5
6
7
8

1

Tegel / Mursten / Regelstomme

2

2,8 × 51 mm infästning

3

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

4

45 × 45 mm reglar

5

EPDM-band

6

Spik i rostfritt stål 1,6 × 50 mm

7

HardiePlank® fasadbrädor

8

HardieTrim™ NT3™ täcklist
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Invändigt hörn - HardieTrim™ NT3™ täcklister
1

2
3

4
5
6

7

1

Tegel / Mursten / Regelstomme

2

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

3

45 × 45 mm reglar

4

EPDM-band

5

HardiePlank® fasadbräda

6

HardieTrim™ NT3™ täcklist

7

51 × 2,8 mm infästning

Tips:
HardieTrim™ NT3™ täck- och locklister kan även monteras på utsidan av
fasaden, men kom ihåg att måla baksidan av listen i detta fall.
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Utvändigt hörn HardCoat™ profiler

1

2
3

4
5

1

Tegel / Mursten / Regelstomme

2

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

3

45 × 45 mm reglar

4

HardiePlank® fasadbrädor

5

HardCoat™ utvändigt hörn
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Invändigt hörn - HardCoat™
1
2

3

4
5

6

1

Tegel / Mursten / Regelstomme

2

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

3

45 × 45 mm reglar

4

HardiePlank® fasadbräda

5

HardCoat™ invändigt hörn

6

51 × 2,8 mm infästning
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Gaveldetalj med HardiePlank® vågrätt montage

1
2

3
4

1

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

2

45 × 45 mm reglar c/c 200 mm

3

HardiePlank® fasadbrädor vågrätt montage

4

Använd 50 mm spik eller skruv

Tips:
Du kan med fördel använda HardiePlank® fasadbräda som en yttersta
bräda för att dölja det övre ventilationsutrymmet. Kom bara ihåg att måla
baksidan av brädan om den är oskyddad.
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Gaveldetalj lodrätt montage med HardiePlank® eller
HardiePanel® med eller utan lock

1
2

3
4
5

1

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

2

45 × 45 mm reglar c/c 200 mm

3

28–34 × 70 mm spikregel

4

HardiePlank® fasadbrädor lodrätt montage

5

Använd 50 mm spik eller skruv

Tips:
Du kan med fördel använda HardiePlank® fasadbräda som en yttersta
bräda för att dölja det övre ventilationsutrymmet. Kom bara ihåg att måla
baksidan av brädan om den är oskyddad.
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Montering på vägg/murverk (t.ex. för beklädnad på 1: a
våningen)
1
2

3
4

5

6

1

Tegel/Mursten/Regelstomme

2

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

3

45 × 45 mm reglar

4

HardiePlank® fasadbräda

5

Ventilerad startprofil

6

10 mm droppkant
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Dilatationsfog (rörelsefog)

1
2

3
4
100 mm

1

Dilatationsfog (rörelsefog)

2

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

3

2,8 × 51 mm infästning

4

HardieTrim™ NT3™ täcklist

5

HardiePlank® fasadbrädor

5
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Infästning på betong / lättbetong

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Alternativt

1

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

2

HardiePlank® fasadbrädor

3

Putsad betong / lättbetong

4

EPDM-band

5

2,8 × 51 mm infästning

6

45 × 45 mm reglar

7

90 mm HardieTrim™ NT3™ täcklister

8

1,6 × 50 mm dyckert

9

HardieTrim™ NT3™ täcklister kapad till önskad storlek

10

Betong / lättbetong

10
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Fönsterdetalj:
HardiePlank®
utan fönsterlister

Fönsterdetalj utan fönsterlister
1

Tegel/Mursten/Regelstomme

2

HardiePlank® fasadbrädor

3

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

4

EPDM-band

1

5

45 × 45 mm reglar

2

6

2,8 × 51 mm infästning

7

HardiePlank® fasadbrädor
3
4
5
6
7
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Fönsterdetalj, över fönster
1

Tegel/Mursten/Regelstomme

1

2

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

2

3

45 × 45 mm reglar

4

HardiePlank® fasadbrädor

5

Ventilerad startprofil

6

HardiePlank® fasadbrädor,
eventuellt kapad till önskad
storlek

3

4

5
6

Fönsterdetalj, bottendel
1

Fönsterbleck i t.ex. aluminium

2

Ventilerad topprofil

3

Luftspalt minst 10 mm

4

2,8 × 51 mm infästning

5

HardiePlank® fasadbrädor

3

6

45 × 45 mm reglar

4

7

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

5

1

2

6
7
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Fönsterdetalj utfört med
HardieTrim™ NT3™ täcklister

Den färdiga lösningen runt fönster
1

Tegel/Mursten/Regelstomme

2

HardiePlank® fasadbrädor,
eventuellt kapade till önskad
storlek

3

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

4

EPDM-band

5

45 × 45 mm reglar

6

HardiePlank® fasadbrädor

7

2,8 × 51 mm infästning

8

90 mm × 25 mm
HardieTrim™ NT3™ täcklister

1
2

3
4
5
6
7
8
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Fönsterdetalj, över fönster
1

HardiePlank® fasadbrädor

1

2

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

2

3

45 × 45 mm reglar

4

2,8× 51 mm infästning

5

90 mm× 25 mm
HardieTrim™ NT3™ täcklister

6

Ventilerad profil

3
4

5
6

Fönsterdetalj, bottendel
1

Fönsterbleck i t.ex. aluminium

2

Ventilerad profil

3

Luftspalt minst 10 mm

4

HardieTrim™ NT3™ täcklist

5

1,6 × 50 mm dyckert

6

HardiePlank® fasadbrädor

7

45 × 45 mm reglar

1

2
3
4
5

6

7
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Lodrätt montage överlappningsdetalj

30 mm

1

2

3

4

5

1

HardiePlank® fasadbrädor

2

25 × 48 mm lodrätt läkt

3

28–34 × 70 mm vågrätt spikregel

4

Vind- och vattentät konstruktion bakom regelverket

5

JamesHardie® fasadskruv
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Hälsa och säkerhet
Varning mot inandning av fint
silikatdamm
James Hardies produkter innehåller
kristalliserad silikat (sand). Denna
mineral finns över hela världen, och
i många olika byggmaterial så som
tegel, betong och isolering, oftast i
form av sand. Produkten i sig är ofarlig, men vissa typer av bearbetning av
produkten, såsom borrning och kapning med en elektrisk såg, kan frigöra
fina dammpartiklar som kan vara hälsoskadligt vid inandning. Inandning
av fint silikatdamm under lång tid
och under många års bearbetning
av produkterna kan leda till en lungsjukdom som kallas silikos. Det finns
också studier som delvis visar att
långvarig inandning av dessa ämnen
ökar risken för lungcancer. Rökning
kan också förvärra denna risk. Precis
som vid rökning är varaktigheten och
mängden av det fina silikatdammet
under inandningsperioden avgörande
för sjukdomens utveckling.

Säkerhetsanvisningar
För att undvika, eller kraftigt minska
långvarig inandning av fint silikatdamm måste följande riktlinjer och
instruktioner följas noggrant för de
personer som bearbetar produkter,
som innehåller silikatdamm:
·	Bearbeta alltid produkterna utomhus
·	Använd HardieGuillotine™ kapverktyg så mycket som möjligt
·	Om du använder en elektrisk såg,
se alltid till att den används i låg
hastighet. Använd HardieBlade®
sågklinga för att minimera
dammutsläpp och fäst ett
HEPA-filter på sågen.
·	Använd ett CE- eller A-certifierad
FFP2 andningsskydd och stå alltid
med vindriktningen bort från dig
själv och andra.
·	Håll arbetsplatsen ren från damm.
Sopa aldrig torrt damm, utan blöt
det med vatten innan du sopar
·	Rengör kläder med en dammsugare med HEPA-filter och inte genom
att skaka kläderna.
Kom ihåg att James Hardie produkter
inte är farligare än andra byggmaterial som innehåller kristalliserad
silikatdamm. Vi hoppas att vi med
denna information har gett dig
fördjupad information och bidragit
till goda arbetsförhållanden. Denna
information är baserad på de nuvarande kraven på hälsa och säkerhet i
Sverige. För mer information: Se vårt
säkerhetsdatablad och information på
vår webbplats: www.jameshardie.se
eller kontakta oss direkt.
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Tänk alltid på
Förvara dina James Hardie produkter
torrt och plant
Måla alla öppna ytor och kanter med
matchande kantförseglingsfärg
Upprätta alltid en minst 20 mm ventilerad luftspalt bakom fasaden
Lämna en 10 mm ventilationsöppning
längst upp på underkonstruktionen så
att ventilationen får ett naturligt flöde
hela vägen

Se till att dina spik eller skruvar är i
höjd med brädans yta och är placerade 20–25 mm ner från plankans övre
kant (se sida 10).
För mer information om vår 15-åriga
produktgaranti, besök:
www.jameshardie.se
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Anteckningar

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar.
Om du letar efter information som inte finns i detta
dokument, vänligen kontakta vår kundtjänst!
©2021 James Hardie Europe GmbH.
™ och ® betecknar registrerade eller
oregistrerade varumärken som tillhör
James Hardie Technology Limited
och James Hardie Europe GmbH.

James Hardie Sverige
Storgatan 82A
352 46 Växjö
Telefon: +46 (0) 73 540 32 30
www.jameshardie.se
Info-mail: fermacell-se@jameshardie.com
Order-mail: order-se@jameshardie.com
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