
Monteringsanvisning HardiePlank® och HardieTrim®

HardiePlank®

Innehåll
Produktinformation 2
Tillbehör 3
Fästdon 4
Montering 5
Detaljer 7
 

Publ 381 14 februari 2014
Ersätter 4 oktober 2013
Uppdatering se: www.cembrit.se

Avslutningar 9
Bearbetning 11
Förvaring och hantering 
på arbetsplats 12
Garanti 12

www.cembrit.se



2

HardieTrim®

HardieTrim® används som avslutning vid hörn och som foder runt fön-
ster och dörrar m.m.

HardieTrim® är framställt av samma material som HardiePlank. 
HardieTrim finns i två färger, svart och vit med slät yta.

Produktdata
Längd     3655 mm
Bredd 90 mm 140 mm
Tjocklek  25 mm
Vikt pr. stk ca. 7,7 kg ca. 11,9 kg
Brandklass A2, s1-d0

HardiePlank®

HardiePlank® är fasadbeklädnadspaneler av fibercement, som kan mon-
teras vågrätt, lodrätt eller diagonalt. Det är ett material med låg vikt 
som kräver enklare bärsystem och stomme än många andra fasadpro-
dukter.
Den är snabb och enkel att montera.

HardiePlank® finns i 12 färger med trästruktur
 
HardiePlank® tillverkas av sand, cement, cellulosafiber och vatten. 

HardiePlank® är perfekt till fasadbeklädnad av bostadshus och kommer-
siella byggnader, stora som små, låga som höga.

Montering utförs normalt med dold infästning med spik eller skruv.
HardiePlank bräder är vid leverans täckta med en plastfolie som skydd 
under montering. Folien är lätt att ta bort efter montage.

Produktdata
Längd 3600 mm
Höjd 180 mm
Tjocklek 8 mm
Vikt pr. stk ca. 7,4 kg
Åtgång /m2 6,66 lm
Täckande höjd1) 150 mm
Brandklass A2, s1-d0
Tolerans bredde: ±5 mm
Tolerans längd: ± 5 mm
1) Med 30 mm överlappvid vågrätt montage

Produktinformation

HardiePlank®

HardieTrim®
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Tillbehör
HardiePlank® 
Bättringsfärg/kantförsegling 
Leveras i 12 standardfärger
0,95 liter per förpckning
Åtgång ca. 8-10 m2 pr. liter eller
1000 m kant

HardiePlank® kniv 
För ritsning och knäckning av 
HardiePlank

HardiePlank® handklippare
Specialverktyg för kapning av 
HardiePlank® 

HardieBlade®

Sågklinga 
Ø 160 x 2,2 x16/20

HardiePlank® 

Monteringshållare Hjälpverktyg för 
montering av HardiePlank® 
Levereras i förpackning med 2 
stycken

Hardie EPDM 60/100 
Gummiremsa för montering på 
samtliga läkt bakom 
HardiePlank®.  
Bredd 60 resp. 100 mm
Längd 20 m    

Materialåtgång per m2 
HardiePlank®

(på klink med 30 mm överlapp) 6,66 lbm 

Hardieskruv till stål 
(läktavståndc/c 400 mm/600 mm) 19 st / 13 stk.

Cembrit fasadskruv CL-SW – 4,5 x 41
(läktavstånd c/c 400 mm/600 mm) 19 st  / 13 stk.

Spik/Skjutspik 
(läktavstånd c/c 400 mm/600 mm) 19 st / 13 stk.

Anslutningsprofiler

23 25

31 40

25

MetalTrim, Ytterhörnsprofil
Användning: För utvändiga hörn
Kulör: Light Mist (RAL 7038), Midnight 

Black(RAL 9005),Arctic White 
(RAL 9010), Iron Gray (RAL 7012)

Material: 0,80 mm Aluminium

Längd 3000 mm

MetalTrim, Innehörnsprofil 
Användning: För invändiga hörn
Kulör:

Material:
Längd:

Light Mist (RAL 7038), Midnight 
Black(RAL 9005),Arctic White 
(RAL 9010), Iron Gray (RAL 7012)
0.80 mm Aluminium
3000 mm

Startprofil ventilerad
Användning: Stödprofil för nedre panelbrädan med 

ventilation vid sockel och över fönster 
och dörrar.

Kulör: Blank
Material: 0,50 mm aluminium.  

Perforerad i båda flänsarna.
Längd: 3000 mm

Ytterhörnsprofil, Avslutningsprofil 
Användning: Som avslutning av vägg

Light Mist (RAL 7038), Midnight 
Black(RAL 9005),Arctic White 
(RAL 9010), Iron Gray (RAL 7012)

Material:
Längd:

0,63mm Aluminium
3000 mm

MetalTrim, Avslutningsprofil 
Användning: Som avslutning av vägg

Light Mist (RAL 7038), Midnight 
Black(RAL 9005),Arctic White 
(RAL 9010), Iron Gray (RAL 7012)

Material:
Längd:

 0,80 mm Aluminium, 
 3000 mm

Kulör:

Kulör:
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Spikning av HardiePlank Spikning av HardieTrim®

Fästdon

Oacceptabel  
upphöjd 
spikning

Oacceptabel 
försänkt 
spikning 

Vindlast 
De här rekommenderade infästningsmetoderna ger följande tillåtna vindsuglaster:
- Spik alt. Skruv och läktavstånd  600 mm   =     1,2 kN/m²
- Spik alt. Skruv och läktavstånd  400 mm   =      1,9 kN/m²
Vindtrycket är högre vid byggnadens hörn och kanter. Vid byggnader högre än 2 våningar eller vid byggnader i speciellt utsatt terräng skall 
dimensionering av stomme och infästningar göras av konstruktör.

Infästning med skruv

 HardiePlank®                 HardieTrim®                                 

För hand Kamspik 2,5x45 LKH
Rostfri

Till synlig 
infästning

Med spikpistol Ringspik 2,8 x 51 mm
Varmförzinkad eller A2
Ex. Paslode, Senco 
och Makita

Till dold 
infästning

Ringspik 2,8 x 51 mm
Varmförzinkad eller A2
Ex. Paslode, Senco 
och Makita

Infästning med spik

HardiePlank kräver ingen förborrning och kan enkelt spikas eller skruvas mot läkt av trä eller stål

Oacceptabel  
upphöjd 
spikning

Oacceptabel 
försänkt 
spikning 

RÄTT!
RÄTT! RÄTT!

  HardiePlank®                   HardieTrim®

På träläkt Cembrit fasadskruv
4,5 x 41 mm
Rostfritt stål A2
250 st/förpackning inkl. bits 
Pulverlackerad i skivkulör

Till synlig 
infästning

Cembrit fasadskruv
4,5 x 41mm
Rostfritt stål A2
250 st/förpackning inkl. bits
Pulverlackerad i skivkulör

På träläkt Cembrit universalskruv
5,2/7,3 x 38 mm
ZYTEC M
100 st/förpackning inkl bits

Till dold 
infästning

På stålläkt HardiePlank® skruv till stål
4,8 x 30 mm
Rostfritt stål
(max. 0,75-4,00 mm godstjocklek)
100 st/påse inkl. bits

Till dold 
infästning
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Montering
HardiePlank®  fästes på läkt av trä eller stål. Läkten skall vara rak och 
monterade till ett jämnt och plant underlag för bräderna.

Ventilation
Det skall vara ett ventilerat hålrum mellan HardiePlank och bakom-
liggande väggyta. Luftspalten skall ha ett djup på minst 25 mm. 
Ventilationsöppningar nedtill och upptill i fasadbeklädnaden skall vara 
minst 10 mm eller 100 cm²/m. Detta gäller även under och ovan fönster. 
I nederkant på fasaden förses ventilationsöppningar med perforerad 
profil eller insektsnät.

Spik- och skruvläkt
Läkt av trä för infästning av bräderna skall ha minst dimension 28x45 
mm i fält och bakom vertikalfogar min 28x95 mm. Vid montering av 
läkt på betong eller mursten väljes en tjockare läkt med hänsyn till 
rekommenderad längd på spik eller skruv. På samtliga läkt fästes Hardie 
EPDM-remsa, som finns i bredd 60 resp. 100 mm. Fäst remsan med 
skjutklammer längst upp och låt sedan rullen hänga ned. Ta bort even-
tuellt slack och fäst den med jämna mellanrum. Sträck inte ut remsan 
hårt så att den släpper från klammern.  Till läkt av stål rekommenderas 
Cembrit VFL 70 x 25 resp. VFL 100x25 med pålimmad tätningsremsa.

Maximalt läktavstånd är 600 mm. 

Avsluta läkten minst 200 mm ovan marknivå.

Montering av första brädan
Först monteras Hardie Start- och Ventilations profilen i underkant på 
läkten. 
Alternativt tillkapas en 30 mm bred remsa av HardiePlank som fästes 
med underkanten i liv med underkant läkt tillsammans med ett insekts-
nät 
Markera därefter på läkten en noggrant invägd horisontell linje 170 mm 
ovan underkant av Start- och Ventilationsprofilen alternativt startremsan 
av HardiePlank.
Montera sedan den första HardiePlank brädan utanpå Start- och 
Ventilationsprofilen alt. HardiePlank-remsan och med överkant på den 
markerade linjen så att 10 mm överhäng och en s.k. droppnäsa bildas. 
Var mycket noga med att väga in den första brädan vågrätt med vat-
tenpass.
Fäst brädan med en spik eller skruv i varje vertikal läkt. Placera spiken 
alt. skruven 20 mm från brädans överkant. Vid respektive ände på brä-
dan placera fästdonen minst 20 mm från kortkanten.

Montering av andra och följande brädor
Den andra raden av HardiePlank placeras så att den nedre kanten på 
brädorna överlappar ovankanten på de första brädorna med 30 mm. 
Det är viktigt att följa upp detta under beklädnaden av hela fasaden. 
Varje ände av brädorna skall placeras på mitten av en vertikal läkt. Mät 
150 mm upp från toppen av brädan och dra en linje på läkten, som 
ger positionen för nästa bräda. Repetera en gång för varje rad. För att 
underlätta och öka hastigheten på montaget använd gärna våra hjälpme-
del Monteringshållaren. 

Montering vertikalt som lockpanel

400-600 mm

20
 m

m

20 mm

1  HardiePlank®
2  Träläkt min 28 x 45 mm, kvalitet C 14
3  Cembrit Windstopper

     Rostfri eller varmförzinkad spik min 45 mm.                                                                                                                                              
     Beklädnaden utföres med överlapp på minimum 30 mm. Den                                                                                                                                              
     underliggande brädan fästes med 2-4 pappspikar.
     

1

1

2

2

3

3

45 mm

40
0-

60
0 

m
m

50
 m

m

1  HardiePlank®

2  Träläkt, min 28 x 95 mm, kvalitet C14
3  Träläkt, min 28 x 45 mm träläkt, kvalitet C14
4  Cembrit Windstopper

     Spik eller försänkt skruv

4

Montering horisontellt överlappande 
på vertikala läkt

95 mm

5

4

4

5

160 mm 120 mm 30 mm

20 mm



6

Invändigt hörn mot annat material

Montering horisontellt överlappande

Fogar
Det finns flera metoder att utföra vertikalfogar 
med HardiePlank beroende på vilken finish som 
önskas. 
För att uppnå den bästa finishen rekommen-
deras att utföra fogarna med de fabrikskapade 
ändarna mot varandra så långt det är möj-
ligt. Fogbredd min. 1,0 mm rekommenderas. 
Platskapade brädkanter målas alltid med Hardie 
Bättringsfärg. Använd en ”konstnärspensel” med 
bredd lika skivtjockleken.

Fogar sprids slumpmässigt över fasadens yta. 
Dock placeras fogar i intilliggande brädvarv 
förskjutna minst två läktavstånd. Kom ihåg att 
montera EPDM-remsor på alla läkt. .

Anslutning mot annat 
byggnadsmaterial
HardiePlank skall inte monteras dikt an mot 
andra byggmaterial. Det skall alltid finnas ett 
mellanrum på min. 2,0 mm för att tillåta klimati-
ska formförändringar hos anslutande byggmate-
rial och HardiePlank

Avstånd till 
mark
Min. 200 mm

Vid manuell hantering skall hänsyn tas till att 
rekommenderad maximal vikt att bära för 
en person är 25 kg. Detta motsvaras av 3 st 
HardiePlank i standardformat. Bräderna skall 
bäras stående på kant och med fördel en 
och en. En hel pall med 84 st bräder väger 
c:a 630 kg

Manuell hantering

HardiPlank®

HardieTrim®

min. 2 läktavstånd

Fogdetalj

Infästning 
min. 20 mm

Fog 1mm

20
 m

m

1

2
3
4

1  HardiPlank®

2  Horisontell träläkt 45 x 45 mm
     EPDM-remsa
     Infästning 
3
4

2 mm
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1  HardiPlank®

2  Horisontell träläkt 45 x 45 mm c max 600 mm      
      Vertikal träläkt 45 x 45 mm c max 800 mm
 
      

3

1

2

3

HardieTrim®

HardiPlank®

Spikläkt

Primär vertikalläkt

Stomme 

Avstånd till mark
Min. 200 mm

120 mm30 

Montering vertikalt som lockpanel

<6
00

 m
m
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Hörndetaljer

Hörn
När HardieTrim monteras mot HardiePlank skall det vara 2,0 mm 
öppen fog mellan materialen och platssågade kanter skall målas med 
Hardie Bättringsfärg.

Förtillverkade hörn
HardieTrim® HardieTrim hörn kan monteras direkt på underlaget/läkten 
bit för bit. Alternativt kan hörnet förtillverkas på plats och därefter mon-
teras som en sammansatt enhet. Ett förtillverkat hörn gör monteringen 
lättare och ger ett bättre slutresultat än vid montering bit för bit. Arbeta 
på ett plant och vinkelrätt underlag vid sammansättningen av de förtillver-
kade hörnen. Spika med c-avstånd max 400 mm. 

Montering av HardieTrim® i anslutning mot HardiePlank®

Innerhörn med Metal Trim Utvändigt hörn med Metal Trim

1  Stomme
2  Vertikal träläkt 28 x 95 mm

     EPDM-remsa
     HardiePlank®

     Innerhörnprofil 
     Infästning spik     
5
4

6

3

5

4

6

3

1

2

4

3

2

1

1  Stomme
2  Vertikal träläkt 28 x45/95 mm

     EPDM-remsa
     HardiePlank®

     Ytterhörn
  
      

5
4
3

5

Innerhörn med HardieTrim® Utvändigt hörn med HardieTrim®

1  Stomme
2  Vertikal träläkt 28 x 95/120 mm

     EPDM-remsa
     HardieTrim®

     HardiePlank®

     Infästning spik 
  

5
4

6

3

1  Stomme
2  Vertikal träläkt 28 x 45/95 mm

     EPDM-remsa
     HardiePlank®

     HardieTrim® 
      

4
3

5

4 3
5

1

2

5
4

6

3

2

2

2 mm

1



9

Anslutningar

Plåt upp bakom vindskyddet

HardiPlank® anslutning ovan tak

HardiePlank® på 
”klink”

HardiePlank® 

på ”klink”
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Startprofil

Startprofil

1
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1  EPDM-remsa
2  Stomme

     Spik eller skruv
     Vertikal träläkt 28 x 45/95 mm
     HardiePlank®

     Startprofil ventilerad
     Ventilation
    10 mm droppkant
     Min 200 mm mellen mark och HardiPlank®                
      

5
4

6

3

8
7

9

Min 200 mm

HardiPlank® anslutning mot mark
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Anslutning vid fönster och dörrar

HardiePlank® 

på ”klink”

HardiePlank® 

på ”klink” HardiePlank® 

HardieTrim®

HardieTrim® 

HardieTrim®10 mm droppkant

Startprofil ventilerad/insektsnät

Ventilationsöppning min.10 mm

HardiePlank® 

HardieTrim® 

m
ax

 4
00

20 mm
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HardiePlank Handklippare
HardiePlank handklippare är unikt anpassad för 
kapning HardiePlank både snabbt och damm-
fritt. För att uppnå bästa resultat rekommen-
deras att först märka på en kaplinje och däref-
ter lägga in HardiePlank brädan i klipparen.

hammare. Gör hålet c:a 6 mm större än det 
rör eller dylikt som skall placeras i hålet. Täta 
gapet mellan detaljen och brädan med väder-
beständig fogmassa.

Gersågning
Vid gersågning av HardieTrim rekommenderas 
största försiktighet. Använd en stabil arbets-
bänk med en anpassad fastspänningsanordning 
för att säkerställa att skärningen blir helt jämn 
och rak. En eventuell skevhet kan ödelägga det 
färdiga resultatet. Gersågade kanter kan fort 
bli skadade vid hantering och montering.
Skyddsfolie
HardiePlank är från fabrik beklädda med en 
plastfolie som skyddar bräderna mot smuts 
och småskador. Vi rekommenderar att folien 
får sitta på tills att brädorna slutligen mon-
teras. Vid montering skall folien dras bort 
tillräckligt långt så att den inte kommer i kläm 
när nästa bräda monteras.

Lastupptagning
HardiePlank och HardieTrim kan inte fun-
gera som lastupptagare i väggkonstruktionen. 
Detaljer som skall fästas upp på väggen skall 
fästas in genom brädorna till ett anpassat 
bakomliggande bärverk.

Reparationsmålning
Alla på plats sågade kanter samt märken och 
småskador på Hardie-produkter behandlas 
med HardiePlank Bättringsfärg Finns som till-
behör i samtliga HardiePlank färger.

Utbyte av skadade HardiePlank® 
brädor
Skadade bräder kan bytas ut genom att de helt 
tas bort och ersätts med en ny. Vid utbytet 
lyfts den ovanliggande brädan ut försiktigt, 
så att den nya brädan kan monteras på plats. 
Brädan spikas fast genom den ovanliggande 
brädan. Dessa spikar blir då synliga.  Alternativt 
tas alla brädor ovanför den skadade bort 
varefter dessa återmonteras när den skadade 
brädan bytts ut.

Handsåg
Fogsvans kan användas till alla Hardie-
produkter. Vid användning av fogsvans uppnås 
bästa resultat vid sågning från framsidan. Innan 
sågning skär bort skyddsfolien med en kniv 
cirka 5 cm från sågsnittet och vik undan den.

Sticksåg
Sticksåg kan användas till både HardiePlank 
och HardieTrim. Alla typer av sticksågar 
avsedda för trä kan användas Bästa resultatet 
erhålls vid sågning från baksidan. Använd gärna 
hårdmetallblad HM ex.vis Bosch T 141. 

Sänksåg
Sänksåg med styrskena och direktansluten 
dammsugare går också bra att använda. Använd 
då endast den specialutvecklade klingan som 
skapar minsta möjliga damm märkt  ”JH / 
James Hardie” ex.vis 160 x 20/16  x 2,2 – Z4. 
Den finns också i diam. 190, 254 och 305 mm. 
Arbeta från brädans framsida.

Håltagning
En sticksåg passar bra till att göra hål i både 
HardiePlank och HardieTrim. Alternativt 
kan man använda en borrmaskin med hålsåg 
bestyckad med hårdmetall- eller diamantskär. 
Det går  också att med en mindre borr 
borra många små hål längs periferin på hålet. 
Därefter slår man ut hålet försiktigt med en 

Vid all bearbetning av Hardie-produkter 
är det viktigt att omgående ta bort såg- 
och borrdamm från skivytan. Risk finns 
annars att dammet fastnar på skivan och 
inte går att avlägsna.
Innan bearbetning av Hardie brä-
derna påbörjas rekommenderar vi att 
Säkerhetsdatabladet läses igenom. Det 
finns tillgängligt på www.cembrit.se. 

Bearbetning 
Arbetsmiljö

HardiePlank och HardieTrim är fi bercement-
produkter som tillverkas av sand, cement och 
cellulosa fi ber. Som alltid innehåller sand kvarts. 
Vid maskinell bearbetning uppstår kvartsdamm 
som man bör undvika att andas in under längre 
perioder.
Liksom för de fl esta byggmaterial skall vid bear-
betning av HardiePlank-produkterna instruk-
tioner och krav  från Arbetsmiljöverket följas 
enligt reglerna i AFS 1992:16 Kvarts, ändrad 
genom AFS 2000:17 och AFS 2005:10. Se även 
AFS 2005:17.
För att minimera dammalstringen rekommen-
derar vi :
- Kapa bräderna med klippverktyg eller ritsa 
och knäck
- Arbeta om möjligt utomhus. Inomhus sörj för 
god ventilation
- Bär ett dammavskiljande andningsskydd, 
skyddsgalsögon och handskar
- Vid maskinell sågning och borrning direk-
tanslut passande dammsugare.
För närmare hälso- och säkerhetsinformation 
se vårt Säkerhetsdatablad Hardie Plank på 

www.cembrit.se.

Underhåll
Fasader med HardiePlank kräver nästan inget 
underhåll. Underhållet kan begränsas till att 
hålla fasaden fri från växter, borsta av smuts och 
se till att ventilationsöppningarna är fria.
Påväxt av mossa, alger och liknande kan tvättas 
bort med vanliga fasadtvättmedel eller diskme-
del. I övrigt se separat informationsblad ” Drift 
och Underhåll ” för HardiePlank.

Arbete Verktyg Sågas från framsidan eller 
baksidan

Sågning Sänksåg med diamantklinga och 
dammsugare

Framsida

Sågning Stationärtsågbord med diamant-
klinga och dammsugare

Framsidan

Borrning av hål Universalborr
rek. 1500 r /min.

Framsidan

Urtag Sticksåg med hårdmetallblad eller 
blad med diamantkorn

Baksidan

James Hardie Klinga
Diameter Ø 160 Ø 190 Ø 254 Ø 305
Klingbredd 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Axelhålsdiameter 20/16 mm 30/20 mm 30 mm 30 mm
Varvtal ca. 4800 4000 3000 2800
Artikelnr. 1269825 1256438 1256434 1256433 Rek. periferihastighet ca. 40-50 m/sek.



Cembrit AB
Box 42013
SE-126 12 Stockholm

Telefon 08-506 608 00
Fax      08-506 608 99
info@cembrit.se

www.cembrit.se

Fibercement för robust byggande
Cembrit AB marknadsför cementbaserade byggskivor tillsammans med system för hållbart 
byggande och estetiskt attraktiva lösningar.  Våra visioner om enkelhet i formspråket och funk-
tion i praktiken vill vi sprida till arkitekter, byggkonsulter, entreprenörer... ja, alla som bygger. 
Fuktsäkerhet finnes. Styrka likaså. Våra varumärken är starka och vi är ledande.

 Vi ingår i en stor företagsgrupp med över 1000 anställda i många länder. Cembrit Group tar sig 
nu an att leda och modernisera fibercementkategorin vidare.  

Vi rekommenderar att kontroll görs att denna monteringsanvisning är den senaste utgåvan, se 
www.cembrit.se.

Garanti
HardiePlank och HardieTrim täcks av en 10 års JamesHardie-garanti som också omfattar ytbehan-
dlingen.

Försäljning
HardiePlank® och HardieTrim® produkterna produceras av James Hardie, och Cembrit är agent 
i Sverige. Produkterna med tillbehör säljs av byggmaterialhandeln, som också ger goda råd pro-
dukternas användning.
Närmaste återförsäljare kan hittas på Cembrits hemsida www.cembrit.se

Stapla inte mer än 5 Hardie 
pallar på varandra. Se till 
att underlaget är plant och 
torrt.

Lagring och hantering på byggplats

På byggplatsen skall plastem-
ballaget runt pallen tas bort 
vid mottagandet.

Därefter täckes pallen nog-
grant med presenning med 
möjlighet för ventilation 
både över och under.

Vid lagring på byggplats i 
mer än 2 – 3 veckor bör 
bräderna förvaras under tak.
Har Hardie-produkterna 
trots detta blivit våta skall 
de tas in i ett torrt och väl 
ventilerat utrymme så att de 
kan torka ut helt och hållet 
innan de monteras

Hardie produkter skall alltid 
lyftas och inte dras av från 
pallen. Risk för repor fi nns 
annars.
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