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Cedral gevelstroken zijn ideaal voor zowel nieuwbouw
als renovatie. Ze zijn eenvoudig te plaatsen en vragen weinig 
onderhoud.

Equitone gevelmaterialen hebben unieke en gevarieerde texturen,
voor een minerale en levendige esthetiek. 

CEMENTVEZEL
GEVELPRODUCTEN



4 5

Cedral Click

Wood : houtnerf

Smooth : lichte structuur

C01
Everest wit

C18
Leisteen grijs

C03
Klei

C50
Zwart

C05
Haaigrijs

C52
Parel

C07
Roomwit

12 x 186 x 3600 mm  -  1,6 st./m²  -  17,7 cm netto - tand en groef

12 x 190 x 3600 mm  -  1,6 st./m²  -  17,7 cm netto - tand en groef

C01
Everest wit

C18
Leisteen grijs

C05
Haaigrijs

C52
Parel

C07
Roomwit

Deze sidings zijn voorzien van tand en groef. Ze verlenen een effen en 
strakke look aan je project. Dankzij een speciaal ontwikkelde 
bevestigingsclip zijn de gevelstroken bovendien in een handomdraai 
geïnstalleerd. 

Andere kleuren op aanvraag.

Andere kleuren op aanvraag.

Cedral Lap

Cedral Board

Wood : houtnerf

uit voorraad leverbaar bij

Cedral Click - wood Cedral Click - smooth Cedral Lap - wood 

10 x 190 x 3600 mm  -  1,74 st./m²  -  16 cm netto - 3 cm overlap

C01
Everest wit

C07
Room wit

C18
Leiesteen grijs

C03
Klei

C52
Parel

C05
haaigrijs

De Cedral Lap sidings plaats je overlappend voor een gevel met mooie, diepe 
schaduwlijnen. Cedral Lap is uit voorraad beschikbaar in 6 kleuren. 

Met Cedral Board gevelstroken kan je dakranden, dagkanten en andere geveldelen 
bekleden. Het Board-gamma heeft een effen afwerking en is verkrijgbaar in dezelfde 
kleuren als de Cedral Lap en Cedral Click gevelstroken. Zo ben je zeker van een 
harmonieus geheel. Afmetingen : 9 x 1220 x 2500/3050 mm

C05
haaigrijs

C07
Roomwit

C18
Leiesteen grijs
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Equitone Tectiva

8 x 1240 x 2520/3070 mm - niet haaks verzaagd

EQUITONE [tectiva] is een in de massa gekleurd vezelcementmateriaal, met een 
licht geschuurd oppervlak en natuurlijke kleurschakeringen. Ieder paneel is uniek en 
heeft de ruwe, niet-gepolierde textuur van vezelcement. Het paneel heeft een linnen 
aanvoelen en bijzonder eerlijke uitstraling.

TE00
Roomwit

TE20
Grijs

TE10
Lichtbeige

TE60
Lichtbruin 

TE15
Lichtgrijs

TE85
Grafiet 

TE90
Wit 

- Niet haaks verzaagd
- In de massa gekleurd
- Licht geschuurd in de lengte
- Bevat witte kalkstippen en 
  gekleurde inclusies (vlekjes 
  tot 3 à 4 mm)
- Kleurnuances

Equitone Pictura

Equitone Natura

uit voorraad leverbaar bij

8 x 1280 x 3130 mm - niet haaks verzaagd

8 x 1280 x 2530/3130 mm - niet haaks verzaagd

EQUITONE [pictura] is een vezelcement gevelmateriaal met een zachte en 
ultramatte afwerking. De selectie hedendaagse kleuren brengen een fris accent in 
elk gevelontwerp. 

EQUITONE [natura] is een natuurlijk in de massa gekleurd materiaal met een 
subtiele, maar duidelijk zichtbare vezelcement matrixstructuur. De panelen hebben 
een matte afwerking en voelen zijdezacht aan dankzij de transparante, bescher-
mende toplaag.

- Niet haaks verzaagd
- In de massa gekleurd
- Matte afwerking
- Anti-graffiti

- Niet haaks verzaagd
- Natuurlijke kleurschakkering
- Glad oppervlak
- Zaagranden met LUKO te behandelen

PA041
Zwart

PW141
Wit

N251
Antraciet 

N074
Zwart 

Equitone Tectiva Equitone Natura Equitone Pictura 
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Toebehoren

Equitone UNI schroef  
- RVS met gekleurde TORX kop 
- 5,5 x 35 mm K15

HULS voor EQUITONE schroef te gebruiken bij 
Pictura en Natura PRO    

EPDM voegband vlak / met ribben
- vlak : 1 rol = 25 Lm - breedtes 45 / 60 / 100 mm
- met ribben : 1 rol = 50 Lm - breedtes 45 / 90 mm  
- op elke achterliggende stijl aan te brengen 
    
      

Bostik Eternit verlijming 
 
Primerbakje + 10 verfrollen
Primer SX Black voor achterhout   1 liter  3 liter 
Metal primer PREP M voor metalen achterconstructie   0,5 liter  1,5 liter 
Primer MSP voor rugzijde Natura (PRO), Pictura en Textura  0,5 liter  1,5 liter 
Primer Q voor rugzijde Tectiva 1 liter  3 liter
Foamtape 2-zijdig kleefband -  3 x 12 mm  25 lm  300 lm 
Paneltack HM lijm (in koker) 290 ml  50 stuks 
Paneltack HM lijm (in worst) 600 ml  25 stuks 

Cleaner Liquid 1   1 liter 
reinigen van met SX Black voorgeprimerde latten 
     
       

verpakking verbruik
per 100m²

Montagelatten
Geïmpregneerde montagelatten RND A3/S2  
verduurzaamd tegen aantasting door 
insecten en schimmels   
35 x 46 mm
35 x 72 mm
35 x 95 mm
35 x 120 mm     
    

Regelbare winkelhaak
bereik: 11,5 tot 16,5 cm    
per stuk  
      

Regelschroeven
Regelschroeven met pluggen voor uitlijnen  
van het achterhout op basis van werffiche.  
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G. Bepalingen

1. Type Facafix gevelschroeven + gevelpluggen

Type gevelschroef zal bepaald worden in functie van de uitkraging.  

Facafix: Uitkraging 90-200 mm

Borgh Facafix 60 (plug 8x60)

Borgh Facafix 80 (plug 8x80)

Facafix XL: Uitkraging 210-320 mm

Borgh Facafix XL 60 (plug 10x60) 

Borgh Facafix XL 80 (plug 10x80)

Facafix gevelpluggen

Type gevelplug zal bepaald worden in functie van de ondergrond.  

- Beton / volle keramische metselsteen - gevelsteen / volle kalkzandsteen - silicaatsteen:  plug 8x60 (Facafix) 

   plug 10x60 (Facafix XL)

- Keramische holle baksteen - snelbouwsteen / poreuze baksteen - zachte oude gevelsteen: plug 8x80 (Facafix) 

 plug 10x80 (Facafix XL)

1. Muur

2. Powerwall

3. Geventileerde spouw

4. Uitgelijnd lattenwerk

5. Facafix solitair

6. Facafix diagonaal (30°)

Uitkraging

30°

1 2

6

5

3 4

Luchtspouw

ACHTER-
CONSTRUCTIE

GESCHROEFDE
PLAATSING

GELIJMDE
PLAATSING

3

Gevelfolies 
 
Dampopen gevelfolies met dubbele kleefstrook  
rol van 1,5 x 50 m

- voor gesloten gevel   
- voor gevel met 20% open voeg van max. 20 mm zwart
- voor gevel met 40% open voeg van max. 40 mm zwart
- Brandvertragende versie klasse B-s1,d0 en A2-s2,d0

Gevelisolatie 
 
- Glaswol  
- Rotswol  
- PUR   
- PIR   
- XPS   
- Houtwol  

 
     
       

Horizontaal voegprofiel
Horizontaal voegprofiel met rib V- neus 
alu zwart - per stuk   
2500 mm    
     
  

Afgerond buitenhoekprofiel
geanodiseerd alu - per stuk  
voor 8 mm platen
3055 mm
Ral 9010 wit / Ral 9005 zwart / Ral 7004 grijs / 
Ral 7016 grijs     

Ventilatieprofiel
Geperforeerd ventilatieprofiel 
alukleur 2500 mm - per stuk  
 
50 x 30 mm
70 x 30 mm
100 x 30 mm   

PROFIELEN

ISOLATIE
& FOLIES

RAND-
BEHANDELING

uit voorraad leverbaar bij

LUKO randbehandeling 
voor Natura (PRO) panelen   
per 0,5 liter 
0,5 liter per 500 lm zaagrand   
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uit voorraad leverbaar bij

Cedral Click
toebehoren Specifieke toebehoren voor Cedral Click op houten 

draagstructuur.

Deze sidings zijn voorzien van tand en groef. Dankzij 
een speciaal onwikkelde bevestigingsclip zijn de 
gevelstroken bovendien in een handomdraai 
geïnstalleerd. 

buitenhoek - symmetrisch buitenhoek - symmetrisch 
buitenhoek - asymmetrisch 

binnenhoek 
binnenhoek 

startprofiel horizontaal 

startprofiel horizontaal startprofiel verticaal 

geperforeerd afsluitprofiel geperforeerd afsluitprofiel 

aansluitprofiel aansluitprofiel

lateiprofiel voor raam eindprofiel

montageclip 

EPDM strip

EPDM voegband

Montageschroef
kop sqd - 4,2 x 45 mm RVS

Cedral Lap
toebehoren Specifieke toebehoren voor Cedral Lap op houten 

draagstructuur.

De Cedral Lap sidings plaats je overlappend voor een 
gevel met mooie, diepe schaduwlijnen. 

Toebehoren

1 1

2

3

3

4

4

5 5

6 6

7 8

9

10

10

11
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Cedral Board
Plaatsingsrichtlijnen

- Panelen met dikte 9 mm kunnen geschroefd worden, afm 1220x2500/3050 mm.
- De standaardplaten hebben gecoate randen.
- Platen dienen gekantrecht te worden.
- Aan weersomstandigheden blootgestelde zaagranden dienen fijn geschuurd, van 
  primerlaag voorzien en afgewerkt te worden met acrylaatdispersie.
- Men maakt gebruik van platbolkopschroeven 4,8x38 met freesvleugels en 
  kopdiameter 12 mm in RVS A2-kwaliteit.

- De schroeven bevinden zich op minstens 25 tot  max 100 mm van de verticale 
  plaatrand en minstens op 70 tot max 100 mm van de horizontale plaatrand.
- Tussen de platen wordt een voeg van 10 mm gelaten en bij aansluitingen 
  met andere bouwdelen dient dit minstens 5 mm te zijn.

Steeds onmiddellijk zaag-en boorstof verwijderen . 

Voor een ononderbroken verticale ventilatie achter de panelen adviseert Eternit mini-
mum 20 mm vrije spouw bij een gevel en minimum 5mm bij een dakrand. 
Voor de ventilatie van een dakrand gebruikt men een geribd ventilatieprofiel in zwart 
PVC. Aan de onderzijde van de gevelbekleding moet er minstens 10mm open voeg 
zijn over de hele gevel. Ditzelfde geldt voor de bovenzijde van de gevel alsook aan 
venstertabletten en raam-en deurlintelen. Bij een dakrand volstaat 3mm ventilatieope-
ning. Bij horizontale toepassingen wordt de ventilatie langs de kortste afstand gecre-
eerd.alsook aan venstertabletten en raam-en deurlintelen. Bij een dakrand volstaat 
3mm ventilatieopening. Bij horizontale toepassingen wordt de ventilatie langs de 
kortste afstand gecreëerd.

HOUTEN 
ACHTER-
CONSTRUCTIE

SPOUW- 
VENTILATIE

Gebruik verduurzaamd achterhout (A3/S2 geimpregneerd) 
Beschikbare secties:  
- voor stijl ter hoogte van een voeg  35 x 95 of 46 x 95 mm
- voor middenstijl of eindstijl 35 x 46 of 46 x 46 mm

Op elke achterliggende houten stijl wordt een EPDM-band aangebracht. 
 

Aanbevolen maximale horizontale en verticale bevestigingsafstanden in mm
voor achterhout en schroeven bij gebouwhoogte max 10 m 

 Middenzone Randzone

Binnenland gevel gevel

bij 2 achterliggende latten 500 400

bij 3 of  meer achterliggende latten 600 500

Middenzone Randzone

Kuststreek gevel gevel

bij 2 achterliggende latten 400 300

bij 3 of  meer achterliggende latten 500 400

Voor horizontale toepassingen zoals luifels, oversteken moeten bovenstaande
bevestigingsafstanden verminderd worden naar 75%.  (bvb. 600 wordt 450mm) 

ZICHTBARE 
BEVESTIGING
MET SCHROEVEN

Cedral Lap / Cedral Click
Plaatsingsrichtlijnen

De kopse kanten van de Cedral-stroken moeten vooraf haaks gezaagd worden. 
Steeds zaag-en boorstof onmiddellijk verwijderen.
Aan weersomstandigheden blootgestelde zaagranden dienen fijn geschuurd, 
van primerlaag voorzien en afgewerkt met acrylaatdispersie.

SPECIFIEK VOOR CEDRAL LAP :

Maak gebruik van RVS-schroeven 4,2 x45 met schroefkop voorzien van freesribben.
De schroeven worden op 20mm van de Cedralrand geplaatst. 
Vermijd bij het aandraaien van de schroeven dat de Cedral vervormt. 
De Cedral-stroken dienen elkaar met 30 mm te overlappen. 
Kopse kanten plaatst men koud tegen elkaar terhoogte van een achterliggende lat. 
Achter de kopse voeg wordt een zwarte DS-folie geplaatst.

SPECIFIEK VOOR CEDRAL CLICK :

Men maakt gebruik van RVS-clipsen en schroeven. 
Waar 2 Cedral Click samenkomen op een draaglat wordt 1 clips in het midden
op de voeg bevestigd. Het uiteinde van Cedral Click mag nooit meer dan 60mm voorbij de 
clips uitsteken. Achter de kopse voeg wordt een zwarte DS-folie of EPDM geplaatst.

Voor een ononderbroken verticale ventilatie achter de stroken adviseert Eternit min. 
20 mm vrije spouw. Aan de onderzijde van de gevelbekleding moet er minstens 10mm 
open voeg zijn over de hele gevel. Ditzelfde geldt voor de bovenzijde van de gevel 
alsook aan venstertabletten en raam-en deurlintelen. Bij horizontale toepassingen 
wordt de ventilatie langs de kortste afstand gecrëëerd.

HOUTEN 
ACHTER-
CONSTRUCTIE

SPOUW- 
VENTILATIE

Gebruik verduurzaamd achterhout (A3/S2 geimpregneerd) 
Beschikbare secties:  
- voor stijl ter hoogte van een voeg  35 x 72 mm
- voor middenstijl of eindstijl 35 x 46 mm

Op elke achterliggende houten stijl wordt een EPDM-band aangebracht. 
 

Aanbevolen maximale horizontale en verticale bevestigingsafstanden in mm
voor achterhout en schroeven bij gebouwhoogte max 10 m 

 Middenzone Randzone

Binnenland gevel gevel

bij 3 of  meer achterliggende latten 600 500

Middenzone Randzone

Kuststreek gevel gevel

bij 3 of  meer achterliggende latten 500 400

Voor horizontale toepassingen zoals luifels, oversteken moeten bovenstaande
bevestigingsafstanden verminderd worden naar 75%.  (bvb. 600 wordt 450mm) 

HORIZONTALE 
BEVESTIGING
OP VERTICALE
ACHTER-
CONSTRUCTIE
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Equitone Tectiva / Natura / Pictura
Plaatsingsrichtlijnen

- Ongekantrechte panelen moeten voor plaatsing haaks gezaagd worden.
- Panelen met dikte 8 mm kunnen na het kantrechten geschroefd worden 
  Max. afm. voor Tectiva 1220 x 2500 / 3050 mm 
  voor Natura en Pictura 1250 x2500 / 3100 mm

- De diameter van alle boorgaten is 7 mm.
- Maak gebruik van platbolkopschroeven 5,5 x35  met kopdiameter 15 mm 
  in RVS A2-kwaliteit . Pictura platen worden dmv schroeven met huls bevestigd.

- De schroeven bevinden zich op minstens 25 tot  max 100 mm van de verticale plaatrand 
  en minstens op 70 tot max 100 mm van de horizontale plaatrand. Tussen de platen wordt    
  een voeg van 10 mm gelaten en bij aansluitingen met andere bouwdelen dient dit 
  minstens 5mm te zijn.
 
  Steeds onmiddellijk zaag-en boorstof verwijderen. 
  Natura zaagranden behandelen met LUKO.

Voor een ononderbroken verticale ventilatie achter de panelen adviseert Eternit min. 
25mm vrije spouw. Aan de onderzijde van de gevelbekleding moet er minstens 10mm 
open voeg zijn over de hele gevel.Ditzelfde geldt voor de bovenzijde van de gevel als-
ook aan venstertabletten en raam-en deurlintelen. Bij horizontale toepassingen wordt 
de ventilatie langs de kortste afstand gecrëëerd.

HOUTEN 
ACHTER-
CONSTRUCTIE

SPOUW- 
VENTILATIE

Gebruik verduurzaamd achterhout (A3/S2 geimpregneerd) 
Beschikbare secties:  
- voor stijl ter hoogte van een voeg  35 x 95 of 46 x 95 mm
- voor middenstijl of eindstijl 35 x 46 of 46 x 46 mm

Op elke achterliggende houten stijl wordt een EPDM-band aangebracht. 
 

Aanbevolen maximale horizontale en verticale bevestigingsafstanden in mm
voor achterhout en schroeven bij gebouwhoogte max 10 m 

 Middenzone Randzone

Binnenland gevel gevel

bij 2 achterliggende latten 500 400

bij 3 of  meer achterliggende latten 600 500

Middenzone Randzone

Kuststreek gevel gevel

bij 2 achterliggende latten 400 300

bij 3 of  meer achterliggende latten 500 400

Voor horizontale toepassingen zoals luifels, oversteken moeten bovenstaande
bevestigingsafstanden verminderd worden naar 75%.  (bvb. 600 wordt 450mm) 

ZICHTBARE 
BEVESTIGING
MET SCHROEVEN

ONZICHTBARE 
BEVESTIGING
MET LIJM

WERKWIJZE:

Breng 1 laag Primer SX Black aan op het achterhout.
Primer de lijmzones (breedte 15 cm) over heel de lengte van de plaat. 
Gebruik Primer MSP voor Natura of Pictura en Primer Q voor Tectiva.
Breng over heel de lengte van de draagstijlen de  FoamTape aan.
Breng over heel de lengte van de draagstijlen de PanelTack HM montagelijm aan.
Breng na het verwijderen van de schutlaag van de Foamtape 
de gevelplaat in de juiste positie en druk deze licht wrijvend aan.

Gebruik nooit een gebruikte primervod om eventuele vervuiling te verwijderen.
Vermijd dat er primerresten op de decorzijde van de plaat terechtkomen.

 

Gelieve steeds advies in te winnen indien een situatie afwijkt van de hier vermelde info.
Raadpleeg www.eternit.be voor de meest actuele installatiegegevens.  
Gelieve afhankelijk van plaats, gebouwhoogte en constructie steeds advies in te winnen over de 
wet-en regelgeving. 

WANNEER KAN ER VERLIJMD WORDEN?

- Bij droog weer (geen neerslag )
- Als er geen mist is (luchtvochtigheid < 90%)
- Als er geen condensvorming op de plaat en het achterhout ontstaat 
- Temperatuur tussen +5°C en +30°C
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Bij Cras Woodshops kan u terecht voor het verzagen, boren en frezen van plaatmateriaal op maat... 
geheel volgens uw meetstaat. 
Onze machines doen hun werk voor kleine of omvangrijke series.

Meer info? Vraag naar onze technische infobrochure.

Opdeelzaag, aangepast om ook zwaardere 
gevelplaten te kunnen verwerken. 
Kan formaten aan tot 5600 x 2130 mm.

Verticale frees- en boorinstallatie. 
In doorloop, aangestuurd via barcode etiket op de 
panelen. Kan formaten aan tot 3500 x 1300 mm, 
afhankelijk van de freesbewerking. 

Meer info 
in één van onze vestigingen
of op www.cras.com

Cras panel center tot uw dienst!
Maatwerk
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