
Cembrit Construction RAW
Gevelplaat in onbehandeld vezelcement, 
met een authentieke grijze betonlook
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CEMBRIT CONSTRUCTION RAW

Puur.
Onbehandeld.
Authentiek.
Cembrit Construction RAW gaat terug naar de 
basis van vezelcement: een robuust product dat 
excelleert door zijn eenvoud. Een authentieke, 
grijze betonlook zonder overbodige franjes. 

Het materiaal is makkelijk in gebruik én uitstekend 
bestand tegen nagenoeg alle invloeden van 
buitenaf zoals vorst en dooi, hitte en kou of 
overvloedige regenval. De panelen zijn extreem 
vormvast en bieden hoge weerstand tegen rot of 
schimmelgroei. 
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Cembrit Construction RAW is een tot in de kern gekleurd gevelpaneel, in onderhoudsarm 
vezelcement. 

Als écht natuurproduct, gemaakt van cement, water, mineralen en vezels, inspireert 
vezelcement met zijn duurzame en expressieve karakter wereldwijd nieuwe ideeën rond 
het design en de opbouw van gevelpartijen. 

Elk paneel is ontworpen met een sterke focus op: 
• duurzaamheid – bestand tegen vocht, vuil en slijtage
• brandveiligheid – de veiligheid van mens en eigendom staat voorop
• gebruikscomfort – nagenoeg geen onderhoud 
• weerstand – rot of schimmel krijgt geen kans

CEMENT VEZELS MINERALE 
VULSTOFFEN

CELLULOSE WATER

De natuurlijke keuze
voor een duurzaam resultaat.
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De voorstelling van de kleur kan afwijken
van de orginele productkleur.

Kleur
Cembrit Construction RAW

Cembrit Construction RAW

Eigenschappen

Cembrit Construction RAW
Lengte 2500/3050 mm
Breedte 1200 mm
Dikte    8 mm 
Gewicht, incl. 10% vocht                                15,1 kg/m2

Oppervlakte        Onbehandeld 
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Installatie 
en systemen

Installatie op houten achterconstructie

Installatie op metalen achterconstructie 

BIM
Bekijk de BIM-objecten op 
www.cembrit.nl/bim-downloads. 

GARANTIE
Voor meer informatie over de 
Cembrit garantie kunt u kijken op 
www.cembrit.nl/service/garantie.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
Download de verwerkingsvoorschriften 
op www.cembrit.nl/downloads.
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S N L- C O N ST R - B R O - N L- 2 0 2 1 - 2

Cembrit is één van Europa’s marktleiders in de productie van veelzijdige bouwproducten uit vezelcement. Onze producten en oplossingen bieden 
bijzondere nieuwe mogelijkheden voor de creatie van aantrekkelijke, duurzame leefomgevingen. Maar Cembrit doet meer dan alleen producten 
ontwikkelen. We maken alle soorten architectuur- en bouwprojecten ook makkelijker, winstgevender, inspirerender en effectiever. Voor ons be-
tekent elk bouwproject een investering in menselijke relaties, waarbij we uw dagelijks leven beter willen maken, én waarbij we u helpen om op uw 
beurt hetzelfde voor anderen te doen. Zo wordt elke dag een dag om nooit te vergeten.

Cembrit B.V.
Vonderweg 7
7468 DC ENTER
Nederland

T +31 (0)85 489 07 10
F +31 (0)85 489 07 19 
info@cembrit.nl
www.cembrit.nl


