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Fortex® foam-plast, fasadbeklädnad. 

Underhållsfri fasad!  
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FORTEX® FOAM-PLAST, färdigmålade fasadpaneler till en lättinstallerad och underhållsfri fa-
sad. En innovativ produkt som kombinerar dem fördelarna av låg-underhåll plast med autentiskt 
utseendet och känslan av riktigt trä. 
 
Panelerna används som fasadbeklädnad på konstruktionens utsida av bostadshus, stugor, fri-
tidshus, garage m.m. Med vårt breda tillbehörsortiment får du en mycket bra helhetslösning.  
 
Foam-plast är en skumplast tillverkad av cellulär PVC. Genom en ko-extruderingsprocess får 
materialet ett skikt som ger det maximalt skydd mot UV och färgändringar, dessutom får ytan en 
fin trä-struktur. Ett vackert, varaktigt material med naturligt och varmt utseende som gör det svårt 
att skilja från vanlig träfasad. 
 
Materialets prestanda gör att det lämpar sig utmärkt för vår Nordiska byggbransch. Ingen mål-
ning, ommålning och låg underhåll, dvs. en enkel tvättning ibland när behövs. 
 
Foam-plast är mycket lättarbetat, inga speciella verktyg krävs. Därför enkelt att göra själv. 
 

 

 

Egenskaper: 

• Cellulär PVC skum (foam) 
• 100 % UV skydd 
• Densitet: 510 kg/m3 
• Expansionskoefficient: 5 x 10-5 / °C 
• Värmeledningsförmåga: λ = 0,06 – 

0,1 W/mK (beroende på panelens 
tjocklek) 

 

 

 

 

Obs:  Jämfört med bl.a. trä har foam-plast goda isolerande egenskaper, dvs. en låg värmeled-
ningsförmåga därför bättre isolering.  

Utseende : trästruktur, fantastisk finish som ser ut som riktigt trä. 

Brandklassifikation foam-plast cellulär PVC i enlighet med följande British Standards: 

BS 476: Resistance to fire propogation: Class 1 
BS 476: Resistance to spread of flames: Class 1Y  
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Fasadpanelers modellerna:  

 

FCD300E;   

Dubbelpanel; dubbla spår per panel 

• 300 mm bredd x 16 mm tjocklek .  

 

FCF170E; 

Fjällpanel; enkel panel 

• 170 mm bredd x 16 mm tjocklek. 

 

FC150E; 

Enkelpanel, enkel spår per panel 

• 150 mm x 21 mm tjocklek 
 

 

Obs: Panelerna levereras i 5 m längd! 

Obs: panelerna rekommenderas att montera liggande. 

 

 

 

FCD300E FCF170E FC150E 

Färger:  

Den innovativa Colormax™ tekniken möjliggör en serie 
med fantastiska färger. 

Möjligheterna i färger bero på panel och/eller profil. 

Vanlig finns: vit, sand, ljusblå, kolonial blå, grå och brun. 
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Ett sortiment med tillbehör profiler som används 
med dem olika fasadpaneler. 

Självklart hjälper vi välja rätt tillbehör.  
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Monteringsexempel 

paneler och profiler 
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Startprofil  

Typisk topprofil  

Kantprofil  

Fjällpanel + isolering  
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Monteringsexempel 

paneler och profiler 
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Fogprofil  Fogprofil  

Ytterhörn  Innerhörn 

Fönster kantprofil  


