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Fasádní desky

Cembrit a.s.
Lidická 302
CZ - 266 38 Beroun 3
Česká republika  

Tel. +420 311 744 111
Fax +420 311 744 234
E-mail info@cembrit.cz

Rozměry Tloušťka Šířka mm Délka mm

Standardní velikost 8 mm 1192 2500
3040

Cembrit Zenit
Probarvená deska s dokonale 
homogenním povrchem
Cembrit Zenit jsou do hmoty probarvené desky se zcela 
jednotným barevným povrchem. Jedinečná kombinace 
probarvené desky a 100% neprůhledného akrylového nátěru, 
zajišťuje probarvené desce hladký a homogenní povrch, který 
snižuje riziko případných viditelných škrábanců. Fasádnídesky 
cembrit zenit jsou odolné proti plísním, řasám, vodním 
skvrnám a běžným nečistotám.

Odstíny barev Cembrit Zenit z řady URBANNATURE jsou 
inspirovány vesmírnými tělesy a pojmenovány dle známých 
planet. Výsledkem jsou přírodní barvy působící výrazným 
dojmem.

Řada Cembrit Zenit je doplněna kompletní řadou příslušenství, 
které zajišťuje jednoduchou a snadnou montáž, delší životnost 
a atraktivní výsledný vzhled. 
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Fasádní desky – Cembrit Zenit

Rozměry
Šířka mm 1192 1192
Délka mm 2500 3040
Tloušťka mm 8.0 8.0

Fyzikální vlastnosti
Objemová hmotnost Kg/m3 ≥1550 ≥1550
Hmotnost Kg/m2 ~15.7 ~15.7

Mechanické vlastnosti
Modul pružnosti v ohybu E GPa 13 13
Pevnost v ohybu (mokré desky) MPa ≥18 ≥18

Tepelné vlastnosti
Součinitel tepelné vodivosti W/m °C 0.5 0.5
Součinitel tepelné roztažnosti mm/m °C 0.01 0.01
Teplotní rozsah °C Max. 80 Max. 80
Mrazuvzdornost Cyklů >100 >100

Vlhkostní vlastnosti
Délková roztažnost (wet-dry-wet) mm/m 1.5 1.5

Vlastnosti propustnosti vodní páry 
Faktor difúzního odporu, µ 400 400

Tolerance (ref. EN 12467)
Tloušťka % ±10 ±10
Délka mm ±3 ±3
Šířka mm ±2 ±2

Ostatní vlastnosti
Třída EN 12467 NT A4 I NT A4 I
Třída reakce na oheň EN 13501 A2-s1, d0 A2-s1, d0

Povrchová úprava a barvy
Fasádní desky jsou vyráběny výhradně z přírodních materiálů, 
proto je jejich přirozenou vlastností nerovnoměrná barevnost, 
rozdíly v odstínech desek či drobnější nehomogenity povrchu. 
Tyto odchylky nejsou považovány za vadu povrchu  a nemají 
žádný negativní efekt na životnost či funkčnost desek. Pro mi-
nimalizování těchto rozdílů doporučujeme používat pro fasádu 
desky z jedné výrobní dávky.  

V průběhu času se barvy fasádních desek v důsledku působení 
UV záření a okolního prostředí mohou měnit. Fasádní desky 
Cembrit si i přes to udržují svou barevnost a lesk na vysoké 
úrovni. Fasádní desky byly zkoušeny dle evropských standardů 
EN 20105 a hodnoceny na základě stupnice A02 pro změny ba-
rev. Převážná většina barev byla po 3 000 hodinách QUV testu 
zařazena dle stupnice do skupiny 4-5. Znamená to, že změny 
barevnosti desek nebyly nebo byly jen těžko viditelné. 

Stupnice Charakter změny
5 Beze změny
4 Nepatrná změna v hloubce barvy. Těžko viditelné
3 Ztráta hloubky barvy. Viditelné
2 Podstatné změny barvy
1 Závažné změny barvy


