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01 Allmän information
1
Med Hardie® VL Plank fasadbeklädnad får du en produkt som utvecklats
för att stå emot alla typer av väder
– långvarigt vackra fasader som inte
bara är fina att se på, utan som även
är hållbara.
JamesHardie® fibercementprodukter består av cement förstärkt med
cellulosafiber, sand och vatten. För
att optimera produktegenskaperna
tillsätts utöver detta vissa särskilda
tillsatser som ger positiv inverkan på
beklädnadens hållbarhet. JamesHardie® produkterna kännetecknas av
enastående, långvariga egenskaper.
Tack vare den speciella sammansättningen har JamesHardie®
fibercementprodukter en låg vikt. De
är dessutom enkla att arbeta med,
samtidigt som de är mycket stabila.

Väderbeständig
Fibercementtekniken är speciellt anpassad till de europeiska klimat- och
vädervillkoren och gör beklädnaden
väderbeständig så att den varken
krymper, sväller eller spricker. Inte
heller förlorar den formen efter år av
användning under extrema klimatförhållanden. Fukt och frost samt
mycket hög värme har samma lilla
inverkan som insekter eller andra
skadedjur. Dessutom är materialet
mycket resistent mot alg- och svampangrepp.

15 års garanti
Vi värderar funktionaliteten och estetiken hos våra produkter mycket högt
och tror på det vi utvecklar. Därför
säljer vi alla våra fibercementprodukter med en garanti på 15 år.

Ventilation
Hardie VL Plank fasadbrädor monteras som ventilerad fasadbeklädnad i
enlighet med god byggnadssed.
För liggande fasadbeklädnad etableras ett minsta hålrum om 20 mm
bakom fasadbrädorna.
För stående fasadbeklädnad etableras ett minsta avstånd om 12 mm
bakom den horisontellt placerade
spikregeln.
Ventilationsöppningen upptill och
nedtill ska motsvara ca 0,25 % av
fasadhöjden. (10 m fasadhöjd motsvarar 25 mm ventilationsöppning), dock
minst 12 mm.
Kvalitetsegenskaperna med HardiePlank®-familjens fibercementprodukter övervakas löpande internt och
omfattas utöver detta av permanent
kvalitetskontroll. Produkterna är även
CE-märkta.

Brandskydd
Eftersom JamesHardie® fibercementprodukter huvudsakligen består
av mineraliska komponenter är de
obrännbara och uppfyller kraven för
klass A2–S1, d0 i enlighet med EN
13501-1. Boverket föreskriver de
givna brandkraven.

JamesHardie® fibercement är
varken genomfärgad, komprimerad
eller slipad. Därför syns de enskilda
produkternas naturliga struktur, i
synnerhet i solljus.

ALLMÄN INFORMATION
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Användningsområden

Dimensionering

SS EN 12467 reglerar användningsområdet för fibercementprodukter.

Vid dimensionering av fasadbrädor i
utomhusområdet är det nödvändigt
att i den inledande fasen genomföra
en vindlastberäkning. I samband med
denna ska hänsyn tas till flertalet
faktorer, t.ex. monteringshöjd, läge
(kust, bergsområde, annan särskild
geografi), geodetisk höjd och riktning
(väderstreck). Avståndet mellan underkonstruktionens läkter är vanligtvis 600 mm och reduceras till 400 mm
i gränszoner på byggnader som är
högre än fyra kompletta våningar.
Dessa beräkningar ska utföras av en
ingenjör.

HardiePlank® fasadbrädor ska användas i enlighet med SS EN 12467,
kategori A, klass 2.

Av vindlasttabellerna på sida 6–7
framgår de maximala vindbelastningar som även är den dokumenterade
bärkraften för Hardie® VL Plank
fasadbrädor.
Vid kombination av olika
material ska man säkerställa att dessa är förenliga
med varandra.

Det kan förekomma optiska oregelbundenheter i ytans struktur eller
i glansgraden. Dessa oregelbundenheter har ingen inverkan på de
generella produktegenskaperna

I områden där stödbelastningar ska
räknas med, t.ex. från fotbollar osv,
när det gäller bland annat skolor och
förskolor ska läktavståndet reduceras
till maximalt 300 mm, oberoende på
den efterföljande tabellen.

och är utav ren visuell karaktär. De
omfattas därmed inte av garantin.
Mer information:
www.jameshardie.se
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02 Hardie® VL Plank
fasadbeklädnad

2

Hardie® VL Plank fibercementbrädors
innovativa not- och fjädersystem
möjliggör en dold förankring av
ventilerade lätta fasadkonstruktioner,
vilket lämpar sig väl för både stora
och små fasader. De väderbeständiga brädorna av fibercement är
överfalsade och kan tack vare den nya
VL-teknikens not- och fjädersystem
förankras de direkt till den underlig-

gande träkonstruktionen med skruv
eller spik utan förborrning. Utöver
detta kräver inte installationen några
ytterligare bärsystem, vilket avsevärt
reducerar både byggtiden och arbetsomkostnaderna.
Hardie® VL Plank fasadbrädor finns
med trästruktur och i 6 färger.

Specifikationer Hardie® VL Plank fasadbrädor

Tjocklek
Längd
Bredd
Vikt (per styck)
Densitet
Materialklass (EN 13501-1)
Ytvikt
Böjstyrka
Relativ längdökning,
30–90 % relativ luftfuktighet
Kategori och klass i enlighet med
EN 12467
Värmeledningsförmåga (λ-värde)
Värmeldningsmotstånd (R-värde)

11 mm
3 600 mm
214 mm (synlig bredd 182 mm)
10,5 kg
1 300 kg/m³
Icke-brännbart, A2–S1, d0
13,6 kg/m²
> 15 MPa tvärs över fiberriktningen
> 11 MPa parallellt med fiberriktningen
≤ 0,05 %
Kategori A, klass 2
l10,tr = 0,23 W/mK
R10,tr = 0,048 (m²K)/W

Vindlasttabell Hardie® VL Plank fasadbrädor
Typ av underkonstruktion

Läktavstånd
[mm]

Fästelement/
dimensioner

Max. vindlast
[kPa]

Träunderkonstruktion
(min.
45 × 45 mm)

400

HardiePlank™ skruv
till träunderkonstruktion/
T15 torx rostfritt stål A2,
4,2 × 40 mm,
Huvuddiameter 10 mm

2,96

Tjep eller Paslode spik
2,5 × 35 mm, rostfritt stål A2
Huvuddiameter min. 6,5 mm

1,80

600
625
400
600
625

2,20
1,87

1,06
0,93

På grund av risken för sprickor får en skruv i enlighet med Eurocode 5 inte sticka fram på
baksidan av den underliggande träkonstruktionen.

HARDIE® VL PLANK FASADBEKLÄDNAD

7

Toleranser:
Hardie® VL Plank fibercementbrädor
uppfyller nivå I i SS/EN 12467 med
hänsyn till de tillåtna avvikelserna i
nominella dimensioner, kanternas
räthet och vinkelrätheten.

Fibercementbeklädnaderna får avvika
från standardmåtten enligt vad som
visas i följande tabell.

Toleranser enligt DS/EN 12467, nivå I
Hardie® VL Plank fasadbrädor
Brädtjocklek:

11 mm
Variant ”Cedar (trästruktur)” ± 1,0 mm

Brädlängd:

3 600 mm ± 5 mm

Brädbredd:

214 mm ± 1,5 mm
(synlig bredd 182 mm ± 1,5 mm)

Tillåten avvikelse i
vinkelrätheten:

2 mm/m

Det kan vara nödvändigt att kantskära kortsidorna på Hardie® VL Plank vid monteringen av
fasadbrädorna för att få jämna skarvar.

2
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HARDIE® VL PLANK FASADBEKLÄDNAD

Färger och ytor
HardiePlank®-sortimentet framställs
med användning av ColourPlus™-tekniken och finns i ett antal levande
färger. Den särskilda ytbehandlingen
ger en långvarig, robust, underhållsfri och ljusäkta finish med färger som
även efter många år skiner som på
första dagen.

·6
 färger till Hardie® VL Plank
fasadbrädor
En översikt över alla färger finns
tillgänglig på www.jameshardie.se

Ytstrukturer

Cedar (trästruktur)

ColourPlus™-teknik
Du kan se fram emot att din fibercementfasad behåller utseende och
färg. Tack vare ColourPlus™-tekniken
levereras JamesHardie®-fasadprodukterna med flera lager färg, vilket gör
dem ljusäkta och enkla att underhålla.

Många designvariationer
Eftersom Hardie® VL Plank kan monteras både liggande och stående, samt
tack vare urvalet av färger, har du riktigt goda möjligheter att skapa precis
den look du eftersträvar och därmed
ge din fasad ett personligt uttryck.

VÅRD OCH UNDERHÅLL
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03	
Drift och
underhåll
Årlig vård
Fasaderna från JamesHardie®
kräver i regel ytterst lite vård för
att upprätthålla fasadens särskilda
egenskaper, stabilitet och funktionalitet. Vi rekommenderar dock
att genomföra en årlig inspektion
(ventilation, fogar, förankring) och
att reparera eventuella skador för att
ytterligare förlänga livslängden.
Naturens påverkan
Miljö, väder och växter som växer
i den direkta närheten kan ha en
inverkan på fasadernas utseende.
Luftföroreningar, damm eller löv kan
lämna spår på fasadbeklädnaden.
JamesHardie®-fasaderna är dock
mycket väderbeständiga och motståndskraftiga mot alger, svamp och
röta. I kustområden är fasader mer
utsatta på grund av den salthaltiga
och ibland även sandiga luften. Vi
rekommenderar att man i dessa områden inspekterar oftare för att kunna
komma åt eventuella skador i ett
tidigare skede. Kontrollera i synnerhet
hörnen vid fönster och dörrar samt
fasadhörnen på vädersidan. Om det är
nödvändigt kan man måla med Hardie
kantförsegling i den aktuella färgen.

Rengöring
HardiePlank® fasadbrädor kan rengöras med kallt och ljummet vatten. Vid
behov kan ett milt rengöringsmedel
utan lösningsmedel tillsättas. Börja
alltid uppifrån och arbeta nedåt.
Skölj av det rengjorda området med
tillräckligt med kallt vatten utan
tryck. Innan du påbörjar rengöringen
av hela fasaden bör du testa den
valda rengöringsmetoden på ett
litet område för att vara säker på att
rengöringsprodukten inte angriper
fasaden. Fasader bör rengöras minst
en gång per år.
Hållbarhet
Fasadbeklädnader är ständigt utsatta
för skiftande väderförhållanden. Detta
ska tas hänsyn till vid val av material
och motsvarande skyddsåtgärder.

OBS:
Använd aldrig högtryckstvätt på fasader av fibercement eftersom detta
kan angripa och skada ytan och beläggningen.

3
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04	
Profiler, verktyg
och tillbehör
4.1 Avslutningslister och
metallprofiler
Avslutningslister till invändiga och
utåtvända hörn fulländar den smarta,
moderna eller klassiska looken och
ger den perfekta avslutningen på din
JamesHardie® fasad.

4

kan användas till
HardiePlank®
fasadbrädor

James Hardie erbjuder avslutningslister i fibercement (HardieTrim™
NT3™) och metall (Hardie™ VL Plank
MetalTrim™-profiler) för användning
på hörn samt vid dörrar och fönster
för en perfekt fasadframtoning.

kan användas till
Hardie® VL Plank
fasadbrädor

HardieTrim™ NT3™ avslutningslister i fibercement

Artikelnr

Mått:
90 × 3 655 × 25 mm
Vit

5671402

Svart

5951402

Mått:
140 × 3 655 × 25 mm
Vit

5671422

Svart

5951422

Specifikationer
Vikt (per styck)

9,4 kg och 14,9 kg per styck

Densitet

900 kg/m³
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Hardie® VL Plank MetalTrim™
kan användas till
HardiePlank®
fasadbrädor

kan användas till
Hardie® VL Plank
fasadbrädor

Hardie® VL Plank dubbel-J-profil
(ytterhörn profil)

Artikelnr

Längd: 3 000 mm
Finns i 6 färger
1

10

12

31

15,5

40

12

31

Synlig sida

Vit

5300832

Creme

5300836

Antracitgrå

5300831

Skiffergrå

5300833

Ljusgrå

5300834

Svart

5300835

Hardie® VL Plank dubbel-J Ventilerad

Artikelnr

(överkant fönster och dörr samt startprofil till lodrätt montering)

Längd: 3 000 mm
Finns i 6 färger

12

10

12

31

15,5

40

Ø5 Ø5

1

31

Synlig sida

Vit

5300806

Creme

5300810

Svart

5300809

Skiffergrå

5300807

Ljusgrå

5300808

Antracitgrå

5300805

Hardie® VL Plank J-profil (avslutnings- och invändig
hörnprofil)

Artikelnr

Längd: 3 000 mm
Finns i 6 färger

10

Vit

5300861

Creme

5300865

Antracitgrå

5300860

Skiffergrå

5300862

Ljusgrå

5300863

Svart

5300864

4
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4.2 Underkonstruktion och fästelement
kan användas till
HardiePlank®
fasadbrädor

kan användas till
Hardie® VL Plank
fasadbrädor

Underkonstruktion av trä
Mått:

≥ 25 × 48 mm eller ≥ 28 × 70 mm

Läktavstånd
[mm]

max. 625 mm (beroende på vindbelastningarna)

Fästelementets längd ska väljas i förhållande till träläkternas tjocklek.
EPDM-tejp
4

Artikelnr

UV-resistent tätningsband för skydd av till exempel ytterhörn med Hardie™
Trim NT3™. Finns i:
Längd:

25 m

Tjocklek:

0,7 mm

Bredd:

60 mm

5300153

100 mm

5300151

PROFILER, VERKTYG OCH TILLBEHÖR 13

kan användas till
HardiePlank®
fasadbrädor

kan användas till
Hardie® VL Plank
fasadbrädor

Fästelement till Hardie® VL Plank
Fibercementplankorna ska inte förborras och är enkla att spika eller skruva
fast på underkonstruktionen vid användning av passande fästelement. Alla
fästelement ska vara gjorda av rostfritt stål (A2).
Spik:

Spik minst 2,5 x 35 mm och med en spikhuvuddiameter på
minst 6,5 mm

Se ytterligare information om förankring på vår hemsida www.jameshardie.se

Hardie® VL Plank skruv
HardiePlank™ skruv till underkonstruktion av trä T15 torx-skruvar i rostfritt stål
A2, 4,2 × 40 mm,
huvuddiameter 10 mm.
För förankring av Hardie® VL Plank brädor på underkonstruktion av trä.

Artikelnr
5300309

HardiePlanel™ skruv
HardiePanel™ skruv till underkonstruktion av trä T20 torx-skruvar i rostfritt stål
A2, huvuddiameter 12 mm, 4,8 × 39 mm
med vass spets och infärgat huvud,
alternativt 4,8 × 30 mm (till förborrning).
Kan användas för förankring av Hardie®
VL Plank och HardiePlank® på de ställen
där en synlig förankring är nödvändig.

Finns i
7 färger*

* Ytterligare information om varunummer hittar du i James Hardie Sverige produktöversikt.

4
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4.3 Profiler
För montering av HardiePlank®produktfamiljen ska olika profiler
användas.

 an användas till
k
HardiePlank®
fasadbrädor

Hardie® VL Plank startprofil till horisontell montering

 an användas till
k
Hardie® VL Plank
fasadbrädor

Artikelnr

Startprofilen i aluminium till horisontell montering.
Längd:

3 000 mm

5300190

Obs: Startprofilen ska monteras helt horisontellt.

4
fermacell Powerpanel H2O sockelprofil till lodrätt montering
av HardiePlank® och Hardie® VL Plank

Artikelnr

Böjd och delvis hålad vinkelprofil med droppnäsa.
Längd:

2 500 mm

Ventilationsprofil

79579

Artikelnr

Ventilationsprofil för en optimal ut- och genomluftning samt för skydd mot
gnagare.
Längd:
till 25 mm och 50 mm
ventilationslister (22 × 45)

3 000 mm
6053011
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4.4 Produkter för tillskärning/utskärning av fibercementprodukter.
Ytterligare bearbetning av
fibercementprodukter
Tillskärning av Hardie® VL Plank fasadbrädor. Inget hälsoskadligt damm
frigörs vid bearbetning av JamesHardie®-produkterna. Särskild säkerhets-

 an användas till
k
HardiePlank®
fasadbrädor

 an användas till
k
Hardie® VL Plank
fasadbrädor

utrustning utöver normal personlig
skyddsutrustning är inte nödvändigt.
Använd gärna HardieBlade® sågblad
och utsugning med HEPA-filter.

Sticksåg
4

Sticksåg för anpassning och utskärning, t.ex. Bosch sticksågsblad
T141 HM eller motsvarande
HardieBlade® sågblad

Artikelnr

Klingan är formad för att reducera uppkomst av damm till ett minimum, och
diamantbeläggningen garanterar en lång livslängd med exakta snitt. HardieBlade® sågblad passar till de flesta kabel- eller batteridrivna cirkelsågar och
sänksågar.
Ø 160

5300163

Ø 190

5300164

OBS:
·	Avlägsna eventuell skyddsfolie från profilerna före monteringen.
·	Använd enbart JamesHardie® profiler för att säkerställa en hög kvalitet och möjligheten att kombinera beklädnad och tillbehör.
Var uppmärksam på följande vid användning av JamesHardie metallprofiler:
1. Skär till profilerna med en lämplig såg eller plåtsax.
2. Se till att snitten blir jämna och snygga.
3. Säkerställ att metallprofilerna inte skadas under tillskärningen.
4. Kom ihåg att bära skyddshandskar eftersom profilkanterna kan vara
mycket vassa!
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4.5 Andra tillbehör

HardieSeal™ kantförsegling

Artikelnr

Färg för försegling av tillskurna kanter samt till skadade hörn och småskador.
Obs: Använd originalprodukter från JamesHardie för att säkerställa färgäktheten och för att omfattas av 15-årsgarantin.
Finns som 0,5 liter i 8 färgnyanser.
Våra färgrekommendationer till dig*:
Vit

5300148

Antracitgrå

5300423

Skiffergrå

5300425

Ljusgrå

5300138

Svart

5300149

Creme

5300144

Ljusgul

5300150

Antikröd

5300147

*D
 u hittar varunummer på fler färger i James Hardie Swedens produktöversikt, eller gå in på
www.jameshardie.se för ytterligare information.
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05 V
 illkor för byggarbetsplatsen, förvaring och skydd av
brädor
Max. 4 pallar får staplas ovanpå
varandra. Se till att pallarna är placerade i en jämn vertikal linje ovanför
varandra.
Obs: Varje lager av Hardie® VL
Plank fasadbrädor som levereras
från fabriken skyddas med en folie.
Folien sitter fast med hjälp av statisk
elektricitet och är enkel att avlägsna.
När du vill lyfta av Hardie® VL Plank
fasadbrädor från pallen ska du vara
uppmärksam på att de vid leveransen
är instuckna i varandra (not- och
fjäder-lösning). Plankorna ska därför
först dras ut i sidled innan de kan
lyftas upp på högkant.
(Se bilder nedan.)

Det är viktigt att brädorna förvaras
plant och torrt innan monteringen.
Skydda JamesHardie®-produkterna
mot väder och vind innan monteringen. Produkter som förvaras
utomhus ska placeras på pallar och
täckas med en vattentät presenning
för att undvika kontakt med vatten
och damm. Fuktiga brädor måste
först torka innan de kan bearbetas,
annars riskerar kortsidorna att
skadas. James Hardie täcker inte
produktskador som uppstått till följd
av felaktig förvaring och hantering.
Material som skadats eller är trasigt
får inte monteras.
Precis som alla andra material som
används till byggnation expanderar
och krymper JamesHardie®-produkterna i kombination med temperatur
och relativ luftfuktighet, om än i
mycket liten utsträckning. Detta ska
därför tas höjd för i ändarna/skarvarna när brädorna monteras.

Produkterna förvaras torrt och ska skyddas mot fukt, vatten och damm.

Hardie® VL Plank brädor levereras instuckna i varandra. Fasadbrädorna ska därför först dras
ut i sidled innan de kan lyftas av pallen.

Fasadbrädorna ska alltid bäras på högkant.

5
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06 F
 örberedelser inför monteringen av JamesHardie®
fasadbrädor
Fasadbeklädnaden från HardiePlank®
produktfamilj monteras i överensstämmelse med ”god teknisk sed”.
När det är nödvändigt monteras vindskiva eller ett vattentätt, diffusionsöppet membran utanpå ytterväggens
isolering.
JamesHardie®-produkterna får aldrig
monteras på platser som är utsatta för
konstant stående vatten. Montera alltid fasadbeklädnaden i överensstämmelse med lokala byggbestämmelser.

Tillskärning
Vid tillskärning av JamesHardie®
fasadbrädor ska följande efterlevas:
·	använd ett sågblad som är avsett
för att skära i fibercement (rekommendation: HardieBlade® sågblad).
·	använd alltid en EU-godkänd
dammskyddsmask (skyddsmask för
fint damm i skyddsklass 2 eller 3).
·	skär alltid till brädorna utomhus.
·	placera skärverktyget så att vinden
inte blåser dammet i riktning mot
personer.

Tillvägagångssätt
Allmänt
Vindspärr utförs med en lämplig
vindskiva eller en diffusionsöppen
metervara eller dylikt.
6

Tips för HardiePlank®
fasadbrädor:
Damm avlägsnas DIREKT efter
sågning, utskärning, skruvning
eller annan dammskapande
aktivitet eftersom det finns risk
att dammet ”bränner fast” i
den målade ytan.

Använd ett sågblad som är avsett för att skära i fibercement (rekommendation: HardieBlade®).
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Verktyg:
Cirkelsåg med dammreducerande
HardieBlade® sågblad och lämplig
HEPA-suganordning.
Utskärning:
Använd en sticksåg eller en bågfil i
hård- eller bimetall eller med diamantklinga (t.ex. Bosch sticksågsblad
typ T 141 HM eller motsvarande).
Vid användning av sticksåg eller
sänksåg rekommenderas att du
sågar Hardie VL Plank och Hardie
Plank med baksidan upp. Med kapsåg
rekommenderas framsidan upp.
Avlägsna dammet från kläder,
verktyg och arbetsområdet när du är
färdig med arbetet, antingen med en
dammsugare med HEPA-filter eller
genom att binda dammet med vatten
och torka upp det.

Kantförsegling
Efter tillskärning av fasadbrädor från
HardiePlank® produktfamilj och HardieTrim™ NT3™ avslutningslister ska
samtliga tillskurna kanter behandlas
med HardieSeal™ kantförsegling
innan montering.
Du kan med fördel använda en liten
applikatorsvamp för att applicera
färgen, gärna med en trekantig spets.
Använd annars en roller med korta
mikrofiber. På detta sätt säkerställs
en kontrollerad arbetsgång. Applicera inte färgen på fasadbeklädnadens framsida. Överskottsfärg på
fabriksmålade ytor ska omedelbart
torkas bort.
Du kan även använda HardieSeal™
kantförsegling för att åtgärda små
ytskador. Se till att enbart små mängder appliceras, och endast på det
aktuella stället. Det finns en risk för
färgavvikelser eller glansskillnader.
Om skadan fortfarande är synlig bör
du byta ut den aktuella fasadbrädan
mot en annan.

Vid en hörnutskärning ska förborrning av ett
hål på minst 8 mm utföras i hörnet för att
förhindra att brädan går av.

Applicering av HardieSeal™
kantförsegling innan monteringen.

6
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Underkonstruktion
JamesHardie® fasadbeklädnad kan
monteras på både massiva och
lätta ytterväggar. Massiva ytterväggar
består typiskt av betong eller murverk
med eventuell hålrumsisolering. Lätta
ytterväggar är i regel slutna träkonstruktioner om avståndet mellan läkterna är fyllda med isoleringsmaterial.

6

Vid montering på en underkonstruktion av trä ska du vara uppmärksam
på följande:
Trä med ett fuktinnehåll lägre än
20% ska alltid användas för att undvika skador som orsakas av svamp
och insekter. EPDM-tejp ska fästas
på de platser där det finns risk för
fuktinträngning utifrån. Vid impregnerade ventilationslister används
dock vanligtvis inte EPDM-tejp. Träet
ska uppfylla de gällande kraven och
reglerna för montering av ventilerade fasader.

Montering av träunderkonstruktionen
Tjockleken på den underliggande träkonstruktionens läkter och längden
på den valda skruven ska anpassas
till varandra. Vid montering direkt
på en massiv yttervägg ska en läkttjocklek väljas som gör det möjligt att
förankra fasadbeklädnaden utan att
spikarna eller skruvarna sticker ut på
baksidan av läkten. Underkonstruktionens samlade yta ska jämnas ut för
att uppnå en jämn fasadyta.

Avståndet från marken till bärläktens underkant ska vara minst 160 mm.
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Montering av bärläkter
Om en utvändig värmeisolering krävs
eller önskas ska bärläkten monteras
på tvärläkter för att säkerställa
nödvändig ventilation. Tvärläkternas
tjocklek är beroende av tjockleken på
det valda isoleringsmaterialet. När
tvärläkterna förbinds med bärläkten
ska bärläktens inbördes avstånd vara
upp till 600 mm (max. 625 mm).

avslutningslister ska tejpen alltid
appliceras hela vägen. På de utåtvända hörnen och vid fönsteröppningarna
ska EPDM-tejpen böjas runt läkternas kanter.

Tvärläkternas inbördes avstånd
beror bland annat på ytterväggens
ojämnheter.

Kom ihåg att följa de lokala brandsäkerhetsbestämmelserna.

För att skydda den underliggande
träkonstruktionen mot en permanent genomfuktning kan EPDM-tejp
appliceras. Två monteringsmöjligheter finns:
1. Applicera en bit James Hardie™
EPDM-tejp på läkten så att det täcker
bakom kortsidesskarvarna mitt på
läkten. Låt tejpen gå ner 20 mm över
den underliggande brädan.
2. Applicera James Hardie™ EPDM-tejp längs hela den underliggande träkonstruktionen.
3. Bakom HardieTrim™ NT3™

Om inte impregnerade monteringsläkter används rekommenderas att
James Hardie™ EPDM-tejp appliceras på hela underkonstruktionen.

OBS:
EPDM-tejpen får aldrig
sträckas då detta kan medföra
otätheter.
EPDM-tejpen ska vara ≥ 10 mm
bredare än underkonstruktionens läkter.

Avståndet mellan de bärande läkternas överkant och det övre avslutet.

6
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07 Horisontell montering av
Hardie® VL Plank
Som ett första steg förankras ventilationsprofilerna.
Montering av ventilationsprofilerna
Det ska vara ett ventilationsavstånd
på minst 20 mm mellan fasaden
och det bärande underlaget eller
mellan fasaden och isoleringen eller
vindspärren. Luftspalten vid taket/
takfoten ska vara minst 10 mm för
att säkerställa tillräcklig ventilation.
Detsamma gäller för ventilationen
över och under dörrar och fönster.
Därför erbjuder James Hardie även
en ventilationsprofil som är avsedd
just för detta. Profilen passar både till
25 x 48 mm avståndslist och 45 x 45 mm
läkt. Genom att placera profilerna vid
takfoten och vid fönster- och dörröppningar uppnås en effektiv ventilation
och bortledning av fukt.

Var uppmärksam på att ventilationsprofilen av tekniska skäl ska monteras bakom de bärande läkterna
såsom bilden visar.

Med denna profil förhindras samtidigt
att oönskade insekter och smådjur
tar sig in bakom konstruktionen.

7

OBS:
·	Avlägsna skyddsfolien från profilerna före monteringen.
·	Använd enbart JamesHardie®-profiler för att säkerställa en hög kvalitet och möjligheten att kombinera olika element.
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Hardie® VL Plank dubbel-J-profil ska gå 10 mm utanför bärläkten upptill och nedtill.

Därefter ska de utåtvända hörnprofilerna monteras:
· Hardie® VL Plank dubbel-J-profil

Montering av hörnprofilerna med
Hardie® VL Plank dubbel-J-profil:
Hörnprofilerna ska gå 10 mm utanför
underkonstruktionen, både upptill
och nedtill.
Se här till att profilens inre hörn överensstämmer med underkonstruktionens ytterkant.
Det enklaste sättet att försäkra sig
om att den första Hardie® VL Plank
fasadbrädan som ska monteras sitter
jämnt och korrekt är att använda
startprofilen. Denna monteras dock
först när ventilations- och hörnprofilerna har placerats.

7
OBS:
Vid användning av HardieTrim™
metallprofiler ska du göra
följande:
1. Skär till profilerna med en
lämplig såg eller plåtsax.
2. Se till att snitten blir jämna
och snygga.
3. Säkerställ att HardieTrim™
metallprofiler inte skadas
under tillskärningen.
4. Använd skyddshandskar
eftersom profilkanterna kan
vara mycket vassa!
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Förankra hörnprofilerna med spik i
rostfritt stål och se till att spikhuvudena slås in så att de ligger i nivå
med ytan. Alternativt kan du även
använda lämpliga försänkta skruvar
i rostfritt stål. När du förankrar en ny
profil ska du se till att den placeras
exakt i förhållande till den föregående
profilen. Ta höjd för den termiska
expansionen av aluminium i stark sol.
HardieTrim™ metallprofiler ska först
förankras upptill, därefter nedtill och
slutligen på mitten. Avstånden mellan
förankringspunkterna får maximalt vara 1 500 mm. Det är absolut
nödvändigt att avlägsna skyddsfolien
direkt efter monteringen då denna
annars kläms under monteringen av
fasadbeklädnaden.

Hardie® VL Plank dubbel-J-profil (utåtvänd hörnprofil)

7
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Montering av startprofil
Montera därefter Hardie® VL Plank
startprofil på fasadens undersida.
Startprofilen bör monteras så att den
överensstämmer med den underliggande träkonstruktionens understa
kant. Se till att startprofilen monteras
helt horisontellt. Det ska vara 1 mm
avstånd mellan start- och hörnprofilerna. Förankra startprofilen med
hjälp av lämpliga försänkta skruvar
i rostfritt stål. Säkerställ att alla
fästelement överensstämmer med
profilens yta.

Förankring av startprofilen.

Förankring av startprofilen mot dubbel-J
hörnprofilen.

7

Säkra korrekt ventilation bakom fasaden. Använd ventilationsprofilen.
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Horisontell montering av
Hardie® VL Plank fasadbrädor
Hardie® VL Plank fasadbrädorna är
enkla att montera med HardiePlank™
skruvar och ingen förborrning krävs.

Beroende på vindbelastningarna kan
även spik användas för förankringen,
se tabellen på sida 6.

Skruvarna ska skruvas så att de ligger i jämn nivå med brädornas yta.

7
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Montering av första raden
Börja monteringen i botten på ett av
byggnadens hörn och montera den
första Hardie® VL Plank fasadbrädan
genom att positionera brädan på
startprofilen och förankra den på
underkonstruktionen med HardiePlank™ skruv eller spik.
Vid användning av
Hardie™ VL Plank dubbel-J-profil
skruvas brädorna in i profilen från
sidan. För att säkerställa att brädorna
kan skruvas in utan problem ska det
vara 5–10 mm luftavstånd till profilkanten, det vill säga att brädorna ska
skäras till.

7

Det ska vara minst 5–10 mm luft till profilkanten. (Se även sida 38.)

Tips:
Tvinga inte ihop fasadbrädorna
med händerna när den först är
sammanförd med den underliggande brädan. Lägg istället
en liten brädrest mot fasadbrädan och finjustera med
en gummihammare tills den
horisontella fogen är sluten.
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Montering av invändiga hörn med
Hardie™ VL Plank J-profil
J-profilerna ska precis som dubbel-J-profilerna till utvändiga hörn gå
ut 10 mm från underkonstruktionen,
både upptill och nedtill.
Fortsatt montering av första raden
Genom att fästa Hardie® VL Plank
fasadbrädor slipper du använda
förankringsclips. Genom att använda
Hardie® VL Plank startprofil etableras automatiskt en droppkant som
befinner sig 10 mm under startprofilens undersida.
Fortsätt med nästa bräda intill den
färdiga raden. Se till att brädan slutar

mitt på den lodrätta träläkten. En bit
EPDM-tejp appliceras bakom den
lodrätta stödskarven vid behov. (Ej
nödvändigt vid impregnerad underkonstruktion.)
Därefter kan nästa Hardie® VL Plank
fasadbräda monteras.
Brädorna kan stötas samman
trubbigt (ojämn skarv)
(avstånd max. 1 mm).
För ihop fasadbrädorna med måttlig
kraft, tryck inte för hårt.

7
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Montering av de efterföljande raderna
Du kan minimera spillet genom att
börja med den resterande delen av
brädan från första raden. Skär till
brädan så att den slutar mitt på en
träläkt. Hardie® VL Plank fasadbrädor
får inte vara kortare än att de kan
fästas över minst två läkter/lister. Använd en ny bräda om den överblivna
delen inte är tillräckligt lång. För att
uppnå en inbjudande fasadframtoning
rekommenderas att fasadbrädorna
monteras i löpande förband.

Innan monteringen får du inte glömma
de hål eller utskärningar som är nödvändiga för den senare installationen
av genomföringar och liknande.
Fortsätt på detta sätt och arbeta dig
uppåt. Förankra brädorna på varje
läkt. Fortsätt monteringen tills du
når ett fönster eller upp till toppen
av väggen Se specifik information
om detta.

Se till att de tillskurna Hardie® VL
Plank-brädorna är helt vinkelräta.
Efter tillskärning ska skärdammet
avlägsnas från ytan och kanterna
med en mjuk trasa.

OBS:
Alla tillskurna kanter ska först förses med
HardieSeal™ kantförsegling innan montering.
Du hittar mer information om detta på sida 19.

7
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Montering av Hardie® VL Plank fasadbrädor vid byggnadsöppningar.
När den sista Hardie® VL Plank fasadbrädan är monterad under fönstret
kan fönsterblecket läggas på plats.
Markera fönsterbleckets position på
nästa fasadbräda.
Vänd därefter brädan och markera
ytterkanten av fönsterblecket på
baksidan.
Var uppmärksam på att en luftspalt
på 10 mm ska etableras mellan (under) fönsterblecket och fasadbrädan.
Fastställ hur stort avstånd till fönsterblecket som man ska räkna med
för att brädorna ska kunna monteras
under fönstret utan att skadas.
Skär ut den markerade biten med
en sticksåg.
Därefter kan fönsterblecken installeras i denna höjd i enlighet med
tillverkarens anvisningar.
Fortsätt med monteringen och fäst
Hardie® VL Plank-brädorna
så att de överensstämmer med den
underliggande träkonstruktionen på
höger och vänster sida av en byggnadsöppning (t.ex. vid ett fönster).

Lutande montering av bräderna vid en viss
byggnadsöppning.

(Se även sida 35.)

Vid en fönsteröverkant kan Hardie®
VL Plank-brädorna tillskäras/anpassas så att de går ner 10 mm över
underkonstruktionen.
Fortsätt uppåt med monteringen
av fasadbrädorna tills du bara har
den översta fasadraden kvar. Den
sista brädan till fasadavslutningen
ska skäras till med sågen längs
ovansidan så att den får rätt höjd. Här
ska du se till att en luftspalt på minst
10 mm etableras ovanför fasaden.
Den översta raden kan fästas med
Hardie™ VL Plank skruv som
efter förankringen bestryks med
HardieSeal™ kantförsegling i lämplig
färgnyans. Alternativt kan
HardiePanel™ skruv för underkonstruktion av trä i lämplig färgnyans
användas.
Därefter kan alla andra fasadsidor
monteras. Se till att Hardie® VL
Plank-brädorna monteras i samma
höjd på båda sidor av ett hörn.

7
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Montering av profiler vid fals
1. Överför fönsterbleckets lutning till
Hardie® VL Plank dubbel-J-profil och
skär till profilen.
2. Håll upp Hardie® VL Plank dubbel-J ventilerad profil mot överkanten
av fönsteröppningen, hitta måttet till
överkanten av dubbel-J ventilerad
profil och överför detta till dubbel-J
hörnprofil (lodrätt fals).

3. Märk ut en 45° vinkel och gersåga.
4. Upprepa processen från steg 1
till 3 i för den andra dubbel-J-hörnprofilen.
5. Båda dubbel-J-hörnprofilerna
(hörnprofil) kan nu användas för
utmätning till överkantsprofilen:
dubbel-J ventilerad profil.

OBS: Förankra inte profilerna ännu!

1.

2.1

2.2

3.1

3.2

5.

7
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6. Utmätning, markering och tillskärning av dubbel-J ventilerad profil i
överkanten av fönsterfalsen.
7. Avlägsna de tre dubbel-J-profilerna igen.
8. Om det inte är gjort ännu, montera
fönsterbläck . KOM IHÅG minst 10 mm
ventilationsspalt under fönsterblecket
för ventilering av hålrummet.

6.1

9. Placera först dubbel-J ventilerad
profil ovanför och därefter dubbel-J-hörnprofilerna. Anpassa hörnen
och förankra slutligen profilerna.
10. Anpassa falsplattan av Hardie
VL Plank. Ett avstånd på 6 mm ska
etableras mellan fönsterblecket och
underkanten av Hardie VL Plank
falsplatta.

6.2

6.3

7

9.1

9.2
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7.1	Principskisser

7.1.1 Horisontell montering: Avslutning vid takfoten med synliga fasadskruvar längs överkanten (lodrätt snitt)

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

7
1

Underbeklädning

2

Ventilation minimum 10 mm

3

HardiePlank® ventilationsprofil

4

Hardie™ VL Plank skruv eller alternativt HardiePanel™ skruv för underkonstruktion av trä

5

Hardie® VL Plank fasadbrädor

6

Eventuella tvärläkter (dimensionering beroende på isoleringsmaterialets
tjocklek)

7

Bärande underlag

8

Eventuell isolering

9

Hardie® VL Plank skruv eller spik A2

10

Vindspärr

11

Bärande läkt (minst 28 × 70 mm)
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7.1.2 Horisontell montering: Fönstersmyg med startprofil (lodrätt snitt)

1
2
3
4
5
6

7
89
9
10

7
1

Bärande underlag

2

Eventuell isolering

3

Vindspärr

4

Hardie® VL Plank skruv eller spik A2

5

Bärande läkt (minst 28 × 70 mm)

6

Hardie® VL Plank fasadbrädor

7

Hardie® VL Plank startprofil

8

HardiePlank™ ventilationsprofil

9

Hardie® VL Plank fasadbeklädnad

10

HardiePanel™ fasadskruv för underkonstruktion av trä
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7.1.3 Horisontell montering: Monteringsstart (lodrätt snitt) med
Hardie® VL Plank startprofil

1
2
4
3
5
6
4
7
9

8

7
1

Bärande underlag

2

Eventuell isolering

3

Vindspärr

4

Hardie® VL Plank skruv eller spik A2

5

Bärande läkt (minst 28 × 70 mm)

6

Hardie® VL Plank fasadbrädor

7

Hardie® VL Plank startprofil

8

Eventuella tvärläkt (mått beroende på isoleringsmaterialets tjocklek)

9

HardiePlank™ ventilationsprofil
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7.1.4 Horisontell montering: Princip under fönsterbleck (lodrätt snitt)

1

2
4
3
5

6
7
8
9

7
1

Fönsterbleck

2

Ventilation

3

HardiePlank® ventilationsprofil

4

HardiePanel™ fasadskruv för underkonstruktion av trä

5

Hardie® VL Plank fasadbrädor

6

Bärande läkt (minst 28 × 70 mm)

7

Vindspärr

8

Bärande underlag

9

Hardie® VL Plank skruv eller spik A2
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7.1.5 Horisontell montering: Utvändiga hörn med Hardie™ VL Plank
dubbel-J-profil (ytterhörn profil) (horisontellt snitt)

1
2
3

4
5

6

7
8

9

7
1

Bärande underlag

2

Eventuell isolering/tvärläkt (mått beror på isoleringsmaterialets tjocklek)

3

Ventilationsavstånd (minst 20 mm)

4

Vindspärr

5

Hardie® VL Plank fasadbeklädnad

6

Eventuell EPDM-tejp

7

Bärande läkt (minst 28 × 70 mm)

8

Hardie™ VL Plank skruv eller spik A2

9

Hardie™ VL Plank dubbel-J-profil (utåtvänd hörnprofil)
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7.1.6 Horisontell montering: Invändigt hörn med Hardie™ VL Plank
J-profil (horisontellt snitt)

1

2
4
3
5

6

7
1

Bärande underlag

2

Bärande läkt (minst 28 × 70 mm eller 25 x 48 mm på underlag av trä)

3

Eventuell EPDM-tejp

4

Hardie™ VL Plank skruv eller spik A2

5

Hardie™ VL Plank invändig hörnprofil

6

Hardie® VL Plank fasadbeklädnad
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08	Lodrätt montering
av Hardie® VL Plank
Alternativt kan Hardie® VL Plank
fasadbrädor även monteras stående.
Montering av underkonstruktion
För att säkerställa tillräcklig ventilation bakom konstruktionen ska
lodrätta bärläkt alltid monteras.
Om isolering ska användas ska denna
avslutas med en vindspärr och ventilerad korsregling byggs upp.
Som nästa steg monteras de horisontella läkterna med en dimension
på minst 28 x 70 mm längs de redan
monterade lodrätta bärläkterna.
Var uppmärksam på att ventilationsprofilen monteras korrekt när du
monterar de lodrätta bärläkterna.
För att uppnå ett enhetligt utseende
i båda ändar ska den första och sista
brädraden skäras till så att de får en
passande bredd.

Montering av ventilationsprofilerna
Se till att det finns tillräckligt med
plats för ventilation bakom konstruktionen då ventilationen vid den
lodrätta monteringen av Hardie® VL
Plank-brädor ska göras bakom de
horisontella läkterna.
Variant 1 med fermacell™
Powerpanel H2O sockelprofil
1. Montering av fermacell™
Powerpanel H2O sockelprofil.

Profilen monteras så att den överensstämmer med underkanten på den
underliggande träkonstruktionen.
2. Montering av Hardie™ VL Plank
dubbel-J utvändiga hörnprofilerna på
ytterhörn.

Här ska de utvändiga hörnprofilerna
överensstämma med H2O-sockelprofilens underkant.

8
1.

2.
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3. Brädmontering.

Den första Hardie® VL Plank-brädan
skjuts in i ytterhörn profilen, sätts ner
på H2O sockelprofil och förankras till
underkonstruktionen med HardiePlank™ skruvar. Fortsätt till ytterhörn
eller till byggnadsöppning.
Vid fönstrets överkant ska
Hardie® VL Plank-brädan skäras till/
anpassas så att den går ner 10 mm
över underkonstruktionen.
4. Anpassning av den sista brädan.

Skär till den sista brädan så att det
bildas en luftspalt på ca 5 mm i hörnet.
5. Utförandet av invändiga hörn.
Därefter skjuts Hardie™ VL Plank
J-profil mot brädan så att brädan från
den färdigmonterade sidan fixeras till
väggen med hjälp av profilen. Förankra profilen till underkonstruktionen.

Den utåtvända hörnprofilens underkant ska
överensstämma med H2O-sockelprofilens
underkant.
4.

5.

Nu kan du fortsätta med monteringen
av brädor på nästa fasadsida.

Innerhörn (horisontellt snitt)

8
3.

3.

42 LODRÄTT MONTERING AV HARDIE® VL PLANK

Variant 2 med Hardie™ VL Plank
dubbel-J ventilerad profil
(överkant fönster- och startprofil till
lodrätt montering)

1.

1. Montering av Hardie® VL Plank
dubbel-J ventilerad. Profilen monteras så att den överensstämmer med
underkanten på den underliggande
träkonstruktionen.
2. Montering av Hardie™ VL Plank
dubbel-J-profil (utvändig hörnprofil).
3. Brädmontering
(se bild 3. sida 41).

Sockeldetalj (lodrätt snitt)

4. Anpassning av den sista brädan

Skär till den sista brädan så att det
bildas en luftspalt på ca 5 mm i hörnet.

2.

5. Utförandet av innerhörn.
Därefter skjuts Hardie® VL Plank
J-profil mot brädan så att brädan från
den färdigmonterade sidan fixeras till
väggen med hjälp av profilen. Förankra profilen till underkonstruktionen.

Nu kan du fortsätta med monteringen
av brädor på nästa fasadsida.

4.

Hardie™ VL Plank dubbel-J-profil
(utvändig hörnprofil)

5.

8

Invändigt hörn (horisontellt snitt)
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8.1 Principskisser

8.1.1 Lodrätt montering: Sockel med fermacell™ Powerpanel H2O
sockelprofil (lodrätt snitt)

1
2
3
4
5

6
7
8
10
9

1

Bärande underlag

2

Eventuell isolering

3

Ventilationsavstånd (minst 20 mm)

4

Hardie® VL Plank fasadbeklädnad

5

Lodrätt bärläkt

6

Eventuell EPDM-tejp

7

Hardie™ VL Plank skruv eller spik A2

8

Horisontell bärläkt (minst 28 × 70 mm)

9

HardiePlank™ ventilationsprofil

10

fermacell™ Powerpanel H2O sockelprofil

8
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8.1.2 Lodrätt montering: Fönsteröverkant (lodrätt snitt)

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13

8

1

Bärande underlag

2

Eventuell isolering

3

Ventilationsavstånd (minst 20 mm)

4

Hardie® VL Plank fasadbrädor

5

Lodrätt bärläkt

6

Eventuell EPDM-tejp

7

Hardie™ VL Plank skruv eller spik A2

8

Horisontell bärläkt (minst 28 × 70 mm)

9

Hardie® VL Plank dubbel-J ventilerad profil

10

HardiePlank™ ventilationsprofil

11

HardiePanel™ fasadskruv för underkonstruktion av trä

12

Hardie® VL Plank fasadbeklädnad

13

Hardie™ VL Plank J-profil
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8.1.3 Vertikal montering: Fönstersmyg (horisontellt snitt)

1
2
3

4

5
6
7

8

9

1

Lodrätt underlag

2

Horisontell bärläkt (minst 28 × 70 mm)

3

Hardie® VL Plank fasadbeklädnad

4

Hardie™ VL Plank skruv eller spik A2

5

Eventuell EPDM-tejp

6

Hardie™ VL Plank dubbel-J-profil

7

HardiePanel™ fasadskruv för underkonstruktion av trä

8

Hardie® VL Plank fasadbeklädnad

9

Hardie™ VL Plank J-profil invändigt hörn

8
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8.1.4 Lodrätt montering: Ytterhörn (horisontellt snitt)

1
2
3
4
5

6
7

8

1

Bärande underlag

2

Eventuell isolering

3

Ventilationsavstånd (minst 20 mm)

4

Horisontell bärläkt (minst 28 × 70 mm)

5

Hardie™ VL Plank skruv eller spik A2

6

Eventuell EPDM-tejp

7

Hardie® VL Plank fasadbeklädnad

8

Hardie™ VL Plank dubbel-J-profil (utåtvänd hörnprofil)
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12	
Beklädning av takfot/underbeklädning
Hardie® VL Plank
Hardie® VL Plank-brädorna kan
förankras med Hardie™ VL Plank
skruv eller spik A2 (i falsen och mitt
på brädan) på en underliggande
träkonstruktion med ett läktaavstånd
på max. 420 mm. Alternativt kan man
istället för Hardie™ VL Plank skruv
mitt på brädan även använda Hardie
Panel™ skruv med infärgat huvud i
lämplig nyans.

9
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13	Mer information
Du hittar mer information om produkter och system på
www.jameshardie.se
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Anteckningar

10
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Anteckningar
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Anteckningar

10

Den senaste versionen av denna broschyr hittar du i digital
utgåva på vår webbplats. Med förbehåll för tekniska ändringar.
Denna utgåva publicerades i mars 2022
Den aktuella versionen gäller alltid. Om du saknar information
i denna broschyr är du välkommen att kontakta vår kundinformation.
© 2022 James Hardie Europe GmbH.
™ och ® anger skyddade och registrerade varumärken som
tillhör James Hardie Technology Limited och
James Hardie Europe GmbH

James Hardie Sweden en del av James Hardie Europe GmbH
Storgatan 82A, 352 46 Växjo
Telefon: +46 (0)73 540 32 30
Infomejl: fermacell-se@jameshardie.com
Beställningsmejl: order-se@jameshardie.com
www.fermacell.se
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