
SYNLIG FASTGØRELSE: CLIPS PÅ SKINNER

Skifer
Facadebeklædning

MONTAGEVEJLEDNING



NATURSKIFER FACADEBEKLÆDNING FRA SPANSK BRUD

Montagevenligt facade-
beklædningssystem
Prodateks skifer-beklædningssystem tilbyder overflader i naturskifer opsat på monta-
gevenlige og patenterede aluskinner. 

Naturskifer er et materiale, som kræver minimal vedligeholdelse, og har en lang levetid. 
Skiferen fremstilles ved at splitte skiferen helt uden brug af kemi eller energikrævende 
processer. Dette medfører, at skifer er et langt mere bæredygtigt end fx fibercement eller 
zink-facader.

En facade opbygget med skifer giver også bygningen en yderligere brandsikring. 

Systemet er enkelt og hurtigt at montere, og samtidig er der næsten intet spild, da selv min-
dre afskæringer kan genanvendes på næste montagerække. 

Prodateks skifer-facadebeklædningssystem giver en stabil og solid facade, og der er  
indtænkt afvanding, isoleringsmuligheder og udluftning.
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1. Generel information

Denne vejledning kan ændres uden varsel. 
Kontakt Prodatek A/S for seneste version: salg@prodatek.com

Monteringsvejledningen beskriver udelukkende standard montageprincipper for facade-
systemet monteret på konstruktioner.

Monteringsvejledningen beskriver ikke fastgørelsen mellem underkonstruktion og de 
bærende bygningsdele, efterisolering og brandsikring.

OBS! Se også Naturskifer montagevideo på Youtube.com, som ditto forklarer de 
forskellige trin i montagen.

Afstandsliste

Vindspærreplade
som Cembrit

FLEX-skinne

Clips

Skiffer
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2. Garantibestemmelser

Der ydes 30 års garanti på skifer-facadesystemet, hvis følgende er opfyldt:

• Fastgørelse mellem underkonstruktion og de bærende bygningsdele skal til en hver tid op-
fylde de gældende normer og bestemmelser, samt dokumenteres i de konkrete projekter.

• Efterisolering og anvendte materialer skal til enhver tid overholde gældende funktions- 
krav og opfylde gældende lokal lovgivning.

• Brandsikring og brug af brandplader skal til enhver tid overholde gældende funktionskrav 
og opfylde gældende lokal lovgivning.

Dokumentation for ovenstående skal fremsendes efter endt montage.
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3. Produktinformation

3.1  SYSTEMKOMPONENTER OG VARENUMRE

Facadesystemet er udviklet til beklædning af ydervægge på eksisterende samt nye bygninger. 
Da skifer er fremstillet af naturmaterialer vil farver/tykkelser variere, og facaderne får derfor 
et unikt farvespil. Skifer er nemme at håndtere og montere i det medfølgende system.

Skifer facadesystemet kan fint kombineres med en ny facadeopbygning (hvor der fx efterisol-
eres på en eksisterende bygning). Det kan også levnes mulighed for at fremtrække ventila-
tionsslanger til tvungen ventilation med varmegenvinding i den nye facade.

Af nedenstående skema fremgår varenumre for de enkelte systemkomponenter.

Bemærk: Alle komponenter bør opbevares tørt og tyverisikret på byggepladsen.

Varenummer Beskrivelse Illustration
F22010 Clips for FLEX-skinne – synlig rund.

Materiale: rustfri og syrefast (30 mm 
overlæg på standard clips)
Altid 2 styks clips pr. skifer. Dette
gælder også ved små skiferstykker.
(Skifer ≤ 150 mm)

E20002 FLEX-skinne – vandret alu-profil til
synlig clips 1 mm.

Materiale: Aluminium

SK30601 Naturskifer 300 x 600 mm

7 - 9 mm tykkelse, 
håndkløvet,  
flot, spansk kvalitet (Cupa 201)

Forhør om andre størrelser.

A12150
(tilkøb)

Skrue for montage af lægte på af-
standslister i træ.

Spinglerskrue, 4,5 x 25 mm, A2, 
TX20
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3.2  MÆNGDER, LEVERING OG KONTROL

3.2.1  NATURSKIFER

3.2.2 ALUMINIUMSPROFILER (FLEX-PROFILER/-SKINNER)

Der skal foretages modtagekontrol straks efter, at varerne er ankommet til byggepladsen. 
Hvis der ikke gøres indsigelser på fragtbrevet, inden fragtbrevet underskrives (evt. elektro-
nisk), accepteres leverancen. Varernes stand samt mængde bør tjekkes i henhold til den ved-
lagte seddel. De forventede mængder af de forskellige materialer beskrives nedenfor.

Bemærk: Ved uoverensstemmelse omkring leverede mængder, forlanges dokumentation af 
forbrug i form af billeddokumentation.

Naturskifer er et håndkløvet naturprodukt, og derfor varierer overfladen og tykkelsen. Ned-
estående punkter er vigtige for at få det mest optimale slutresultat.

• Mellem 2-5% af skiferne skal muligvis sorteres fra inden opstart. Disse frasorteringer 

anvendes ved tilpasninger ved vinduer, døre og kanter.

• Hjørneafskæringer på enderne af skiferne kan forekomme. Denne skifer skal monteres, så 

hjørneskæringerne vender op under den overliggende skifer.

• På en facade med 300 x 600 mm skifer, hvor der anvendes en standard montageclips = 

lægteafstand på 270 mm, beregnes skiferforbruget til 6,5 styk/m².

Aluminiumsprofilerne leveres i længder fra 3 til 6 m.

• Montering af alu-profiler på facader kan medføre ca. 10 % spild. Spildet forekommer ved 

afskæringer omkring vinduer og døre.

• Afskårne stykker over 0,6 m kan anvendes på facaden. Derfor indregnes de afskårne styk-

ker i forbruget pr. m2.

• Forbrug af alu-profiler ved lægteafstand på 270 mm: 3,9 meter/m².

3.1.1  AFSTANDSLISTER

Forudsætningen for opsætning af Prodateks facadebeklædningssystem er en væg, hvor der 
er fastgjort afstandslister (“klemlister”, “skyllelister” e.l.) fx i 25x50mm trykimprægneret træ 
med en CC afstand på max 600 mm. 

Hvis der ønskes afstandslister i ”ikke-organisk” materiale, kan der anvendes afstandslister i 
aluminium. I så fald skal skruen, der fastgør aluminiumsprofilet ind i afstandslisten, også ud-
skiftes. Disse materialer er tilgængelige hos Prodatek som:

• Skrue til aluminium (A2 – 4,8 X 19 – TX25)
• Afstandsliste i aluminium (XZP3130)
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3.3.1  UDPAKNING OG SORTERING AF MATERIALER 

3.3.2  OPBEVARING OG HÅNDTERING AF MATERIALER  

3.3.3 BORTSKAFFELSE AF MATERIALER 

Al leveret materiale skal efterses inden montagen påbegyndes. Eventuelt beskadigede skifer 
kan sorteres fra til skæring, da disse eventuelt kan bruges ved vinduer, døre og kanter.

Alle komponenter skal håndteres forsvarligt.

Alle komponenter bør opbevares tørt og tyverisikret på byggepladsen.

Hele facadesystemet kan adskilles i mindre komponenter og genanvendes. Sorteringen af 
materialer bør ske i henhold til lokale bestemmelser.

3.3  HÅNDTERING AF MATERIALER

3.2.3  MONTAGECLIPS

Montageclips leveres i kasser med ca. 5000 styk.

• Mængden kan variere og der bør på beregnes 2–3% spild.

• Forbrug af standard montageclips ved lægteafstand på 270 mm: 13 styk/m².
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Først monteres de lodrette afstandslister. Herpå monteres aluminiumsprofilerne/-skinnerne 
og afslutningsvist fastgøres skifer herpå. På de næste sider følger en detaljeret beskrivelse af 
fremgangsmåden ved montage af naturskifer fra Prodatek A/S.

Bemærk: Det anbefales generelt at lave en mindre prøveopsætning af facadesystemet inden 
den fulde montage igangsættes.

4. Montage
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Første aluminiumsprofil (flex skinne) monteres ca. 3 mm over sokkel. Afstanden fra overkant 
skinne til overkant alu-profil skal tilpasses skiferstørrelse som anvist i skemaet:

Skiferstørrelse X = FLEX-skinneafstand
300 x 600 mm 270 mm -0+3
250 x 500 mm 220 mm -0+3
200 x 400 mm 170 mm -0+3

De nævnte lægteafstande i montagevejledningen tager udgangspunkt i standardmontage-
clipsen (varenummer: E22010). 

Alu-profiler skal samles med et overlæg på 50 mm således indhak passer over hinanden. 
Skinner skal monteres med indhak i lod over hinanden for at sikre ensartethed i det færdige 
resultat.

Skinner skal monteres med afstand på 10 mm til inddækninger. For at få det bedste resultat 
bør skinner monteres centreret over midten på facaden, således skifer ved hjørner bliver 
samme størrelse. Der skal her også tages hensyn til vindues- og dørhuller, for at sikre at 
skiferplader ikke bliver mindre end 150 mm.

4.1  MONTERING AF FLEX-PROFIL PÅ AFSTANDSLISTER
Afstandslister monteres lodret på facaden i en maksimal afstand af CC 600 mm.
Afstandslister skal som minimum give en afstand på 25 mm mellem bagkonstruktionen/-væg-
gen og aluminiumsprofilen, som efterfølgende monteres vandret på afstandslisten. Dette skal 
sikre tilstrækkelig ventilation bag teglbeklædningen.

Afstandslisten kan både være af træ og aluminium (se afsnit 3.1.1 for mere info).

For at opnå de nødvendige lodrette fastgørelsespunkter til alu-profilet, må afstandslister ikke 
have større afstand end CC på 600 mm.
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4.2  MONTERING AF CLIPS
Første række clips (nederste række) skal afklippes på bagsiden, for at nederste montageclips 
ikke stikker ud under skiferpladen, og bliver synlig.

Bagved nederste række clips monteres Nortonbåndet klæbet på Flex-skinne ca. 15 mm ud på 
hver side af montageclips.

Første række clips montageclips monteres enklest med spidstang. Alternativt kan skiferen 
fastlimes med ”Cool Tack”. Såfremt ”Cool Tack” anvendes skal fladerne rene og tørre af hen-
syn til bindeevne.

Anden række clips monteres sammen med skiferen, når den opsættes.

Figur  1 
Første rækkes clips klippes

4.3  MONTERING AF SKIFER
For at få det bedste resultat bør skifer monteres centreret over midten på facaden, således 
skifer ved hjørner bliver samme størrelse. 

Der kan her også tages hensyn til vindues- og dørhuller for at sikre at skifer ikke bliver mindre 
end 100-150 mm.

Hvis forbandtet ved hjørner og omkring vinduer og døre ikke kommer til at gå op, skal sidelig-
gende skiffer klippes således, at skiffer mod hjørne som minimum bliver 100 mm bredt, og kan 
monteres med 2 clips.

Figur  2 
Clips monteret midt på en væg



Side 12Prodatek A/S • Endelavevej 1 • 8940 Randers SV • (+45) 71 96 74 44 • www.prodatek.com

Der skal altid anvendes 2 styks montageclips pr. skifer. Dette gælder også ved små skifer-
stykker (Skifer ≤ 150 mm). 

Placeringen af montageclipsen afhænger af skiferens mål.

Det anbefales at clips monteres med afstand til kanten som i skemaet. Clipsene skal sidde 
ovenover hinanden:

Skiferstørrelse Afstand fra kant til clips
300 x 600 mm 150 mm
250 x 500 mm 100-150 mm
200 x 400 mm 100 mm

4.3.1  PLACERING AF MONTAGECLIPS

Z-profil
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Ved hjørner, materialeskift og omkring vinduer og døre, er der behov for særlige tilpasninger 
som kan foretages med afslutningsprofiler/inddækningsprofiler.
Nedenfor fremgår profilernes detaljer samt en beskrivelse af montagen af dem. 

Bemærk: Kontakt Prodatek, hvis mere detaljerede beskrivelser ønskes eller løsninger skal 
drøftes.

Hjørneprofilerne fastgøres på afstandslisterne inden skiferen monteres til facadens kant. 
Det er vigtigt, at de monteres som det fremgår af detaljerne nedenfor.

5. Tilpasning omkring 
vinduer, døre, mm.

Figur 11
Horisontalt snit gennem PTK alu-hjørneprofil type 2, 
75x75mm

PTK ALU-HJØRNEPROFIL TYPE 2
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Ved materialeskift i facaden fastgøres alu-inddækningsprofilerne direkte på afstandslægterne 
INDEN alu-profilerne monteres. Det er vigtigt at de monteres som det fremgår af detaljerne 
nedenfor og at der er luft omkring profilerne for at få det bedste resultat.

Figur 12
Vertikalt snit gennem PTK alu-inddækningsprofil

Figur 13
Horisontalt snit gennem PTK alu-inddækningsprofil

Figur 15
Vertikalt snit gennem PTK alu-sokkelprofil

Figur 16
Vertikalt snit gennem PTK alu-murkroneprofil

PTK ALU-INDDÆKNINGSPROFIL - VED MATERIALESKIFT

PTK ALU-SOKKEL- OG MURKRONEPROFIL

Ved soklen afsluttes facadebeklædningen med en sokkelprofil. Denne fastgøres på vindspær-
repladen direkte på den bagvedliggende konstruktion. Der skal være 25 mm fra sokkelprofilet 
til underkant nederste tegl for at sikre ventilation bag beklædningen.

Ved murkronen afsluttes facadebeklædningen med en murkroneprofil. Denne fastgøres til 
oversiden af vægkonstruktionen. Der skal være 25 mm fra overkant øverste alu-profil til un-
derkant murkroneprofil for at sikre ventilation bag beklædningen.
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Inddækningsprofilerne fastgøres på vindspærrepladen (det kan vurderes af fuge ved toppen 
af inddækningsprofilet, for at sikre, at der ikke kommer vand ind bag ved profilet). Der skal 
være 25 mm fra inddækningsprofilet til teglene for at sikre ventilation bag beklædningen.

Ved den inddækningsprofil, der monteres vertikalt, er det vigtigt at der er 10 mm mellem pro-
filet og beklædningen. Det er vigtigt at de monteres som det fremgår af detaljerne nedenfor.

Figur 17
Vertikalt snit gennem PTK alu-inddækningsprofil, top

Figur 18
Vertikalt snit gennem PTK alu-inddækningsprofil, bund

PTK ALU-INDDÆKNINGSPROFIL - VINDUER OG DØRE

Figur 20
Horisontalt snit gennem PTK alu-inddækningsprofil, side
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Som udgangspunkt kræver naturskifer ingen vedligeholdelse. Prodatek har dog følgende 
anbefalinger:

• Rengøring af skifer bør foretages med stiv børste.

• Ved rengøring må der ikke anvendes ikke syre/rengøringsmidler.

• Undgå fysisk belastning af facaden, så som boldspil, stenkast m.m.

• Udskiftning af skifer kan foretages på 2 måder:

(1) Ved at bukke montageclipsene ud, og derefter fjerne skiferen. Den nye skifer isættes, 
og montageclipsene bukkes tilbage i samme position.

(2) Ved at slå skiferen helt i stykker , og derefter fjerne den. Den nye skifer tildannes 
med to “hak” i toppen på 3x15 mm således skiferen kan skubbes op bagved ovenliggen-
de skifer og sænkes ned på plads i clipsene nedenfor.

6. Vedligehold

Det anbefales at facaden tjekkes for knækkede, nedblæste eller forskubbede skifer en gang 
om året.

Hvert 5. år anbefales at alle inddækninger kontrolleres for utætheder, samt at facaden tjek-
kes for knækkede og forskubbede skifer. Ventilationen af konstruktionen kontrolleres i det 
omfang, det er muligt.

6.1  EFTERSYN
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