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I snart 38 år har vi produceret 
og monteret  DEMIT-Facader 
og kan derfor garantere mindst 
30 års levetid på facadernes 
holdbarhed og funktionalitet.

Kære handelspartner,

Selskabet DEMIT med hovedsæde i Spodnja Recica Laško 
(SI) er medlem af Fragmat-Gruppen, den førende produ-
cent af hydroisolation og varmeisolering i den sydøstlige 
del af  Europa.
Selskabet DEMITs produktions- og salgsprogram består 
af facadesystemet DEMIT og alle til systemet hørende 
komponenter inklusive varmeisoleringsplader til faca-
derne. 
Selskabet kan rose sig af en tradition på mere end 35 år 
indenfor produktion og montering af varmeisoleringsfa-
cader på såvel det kræsne marked i den europæiske union 
som på markedet i den tidligere jugoslaviske republik.
Lokalt er DEMIT-Facader efterhånden blevet et synonym 
for varmeisoleringsfacader, og folk benævner simpelthen 
alle varmeisoleringsfacader med navnet “DEMIT-Faca-
der”.

Flere millioner kvadratmeter monteret med facadesy-
stemet DEMIT bekræfter i praksis dets holdbarhed og 
funktionalitet. Kontinuerlig forskning og udvikling sikrer 
en løbende modernisering og indførelse af nye materialer 
såvel som et stort udvalg af farver og forskellige struktu-
rer på slutpuds. I selskabet DEMIT står vi fast på vore 

fastsatte mål. I udøvelsen af disse mål har vi netop for 
to år siden afsluttet en vigtig investering i udvidelse og 
fornyelse af produktionskapaciteten, som på langt sigt 
vil tilfredsstille både vore kunder som vor kvalitetssikring 
men også sikre bevarelse af arbejdspladser.

Vort kvalitetsmæssige udbud bliver udviklet ved hjælp 
af kundedrøftelser, gennem uddannelse af facadearbej-
derne og gennem overvågning af monteringen af DEMIT 
facaderne.
Med god samvittighed kan vi sige, at vi med DEMIT faca-
derne bidrager til et godt indeklima hos vore kunder, ned-
bringer forbruget af energi samt sikrer en renere luft.

Med en DEMIT-Facade på ydersiden er du på den sikre 
side.

Din pålidelige partner!

Dit velbefindende er vigtigt for os 
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Vi er den specialiserede facadeprodu-
cent, der aldrig går på kompromis

Med fokus udelukkende på facader udvikler vi nye 
teknologier og sætter nye standarder og mål indenfor 
dette felt.  Vi er  på nogle markeder den eneste udbyder 
af facader, der anvender en tidssvarende lim til klæb-
ning af varme-isoleringsplader og en tidsvarende mørtel 
til udførelse af armeringslag, som er elastisk og mod-
standsdygtig overfor alle vejrforhold. En anden fordel 
er de unikke  DEMIT plader, der har dilatationsindsnit i 
raster på 10 x 10 cm, hvis funktion er at reducere over-
fladespændingen på facadens slutpuds. Hermed for-
længes levetiden væsentligt.

Certificeret Facadesystem DEMIT

Facadesystemet DEMIT har opnået en positiv teknisk 
vurdering  og den europæiske tekniske godkendelse, ud-
fra hvilke et uafhængigt institut har bekræftet system-
ets egnethed til den tilsigtede brug samt foretaget en 
produktionskontrol. Endvidere har produkterne opnået 
en positiv bekræftelse fra  den Schweiziske ingeniør- og 
arkitektforening, der arbejder i overensstemmelse med  
SIA Norm 279.

125.200 facader,
20 millioner m2 
facadesystemer og  
38 års erfaring giver DEMIT- 
Facader en garanti på 
mindst 30 års levetid
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1 
Underlag

Varmeisoleringsfacaden DEMIT® skal  nor-
malt klæbes på plane, faste og sunde under-
lag. I tilfælde hvor underlaget er støvet,  
tilsmudset eller sågar fedtet, skal det 
rengøres og behandles med en primer før 
klæbning af isoleringspladen. Hvis DEMIT-
Facaden® skal monteres på gamle byg-
ninger, hvor stabiliteten på det bestående 
underlag ikke er pålideligt, anbefaler vi 
en  supplerende befæstigelse med  et 
tilsvarende befæstigelsesmiddel af plastik.

2
Klæbestoffer og 
Befæstigelsesmiddel

Facadeklæber garanterer en god hæft-
ning på de forskellige underlag og danner 
en fast forbindelse mellem underlag og 
isoleringsmateriale.  Men det er nødvendigt 
at vælge den rigtige klæber til den enkelte 
opgave. Trods den kvalitative klæber er det 
nødvendigt i særlige tilfælde at supplere 
med en mekanisk befæstigelse med et 
specielt befæstigelsesmiddel. Udvalget af 
befæstigelsesmidler afhænger af det valgte 
isoleringsmateriale, underlagets beskaffen-
hed og  udvidelsesgrad af facaden  hhv. de 
projekterede trækkræfter.

3
Isolering

En isoleringsplade af ekspanderende  
Polystyren er  en usædvanlig god isolator, 
som  markant reducerer energiforbruget på 
opvarmning om vinteren og beskytter mod 
varme om sommeren. Vi tilbyder forskellige 
varmeisoleringsplader af  ekspanderende  
Polystyren, der udover varmeisolation og 
ikke-brændbarhed også udmærker sig ved 
andre kriterier såsom holdbarhed, dimen-
sionsstabilitet, permeabilitet, hårdhed, 
vandresistens, osv.

4
Armeringslag

Armeringslaget består af to lag mørtel  
imellem hvilke armeringsnettet skal place-
res. Det første mørtellag påføres umiddel-
bart ovenpå  varmeisoleringen og derefter 
trykkes facadenettet ind i laget. Efter tør-
ring af det første lag, påføres det  andet lag 
mørtel, overfladen udglattes omhyggeligt 
og efter fuldkommen tørring udføres den 
endelige pudsning. Armeringslaget danner 
en forstærkning på facadesystemet og yder 
usædvanlig god beskyttelse mod atmos-
færiske og mekaniske skader.

5
Primer

Primeren danner en bro mellem armerings-
laget hhv. underlaget og slutlaget og  
muliggører en solid  forbindelse  mellem de 
to materialer. Valg af primer bestemmes 
af den valgte type slutpuds. Hvis slutpud-
sen består af silikat eller silikone, er det 
nødvendigt at vælge en silikat-primer. Også 
farvede primere er til rådighed, som, især 
ved en tynd slutpuds,  kan forhindre en 
eventuel gennemsigtighed af slutlaget til 
underlaget. 

6
Slutlag

Slutlagets funktion er frem for alt at 
beskytte objektet mod vejrlig.  På det 
seneste har det æstetiske aspekt også 
fået stor betydning. Derfor tilbydes et 
stort udvalg af slutlag, som adskiller sig i 
materialetype, granulat og struktur.  Alle 
slutlag fås i talrige farvenuancer. 

Tilbehør

En lang række af supplerende artikler 
forhøjer DEMIT-facadesystemets kvalitet 
og letter monteringen for facademontøren. 
En oversigt over tilbehør finder du på side 
48-54.

Facadesystemets sammensætning 
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Du kan vælge mellem fire 
forskellige  slutpuds materialer 
med følgende egenskaber:  
Permeabilitet, Vandresistens, 
Hæftning på underlag, Styrke 
på Farvetoner, Koefficienter 
for farveægthed, Elasticitet, 
Stabilitet, Skelnen mellem hårdhed 
og følsomhed overfor vejrforhold 
under monteringen.

DEMIT AcryLoxane [elast]  
Produceret på basis af organisk 
bindemiddel med  Siloxan-indhold. 
Fordelen ved at pudse med  Si-
loxan ligger i en ekstraordinær god 
vandresistens. Det er velegnet til 
anvendelse, hvis temperaturen er 
forholdsvis lav. Materialet tørrer 
langsomt ved høj luftfugtighed og  
lave temperaturer og har dårligere 
permeabilitet. Tørretiden er næsten 
tre gange kortere i forhold til almin-
deligt puds. 

Damp-permeabilitet  (Sd)

Vandoptagelse  (kg/m2)

Hæftning  (N/mm2)

Farvenuancer

Forarbejdning af underlaget

Betingelser for udførelse

Pudsens hårdhed

Tørring
+200C, 55% 
relativ Luftfugtighed
+200C, 80% 
relativ Luftfugtighed

I tilfælde med supplement for 
hurtig tørring

lav

lidt

meget god

stort udvalg

vigtig

mindre krævende

lav

god, ca. 8 timer

meget dårlig,  ca. 96 timer og mere

meget hurtigt, ca. 3 timer
  god, ca. 32 timer

Facadepuds

Hovedformålet med slutpudsningen er at opnå en permanent 
beskyttelse af facaden mod ugunstige vejrforhold og indtrængen 
af fugt, som kan forårsage nedbrydning af såvel puds som byggeri. 
Udseendet er naturligvis også vigtigt.
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høj

lidt

meget god

middel udvalg

meget vigtig

meget krævende

høj

   god, ca. 8 timer

dårlig, ca. 72 timer og mere

høj

højere

meget god

middel udvalg

meget vigtig

meget krævende

høj

   god, ca. 8 timer

dårlig, ca. 72 timer og mere

høj

højere

meget god

 smalt udvalg

vigtig

mindre krævende

middel

god, ca. 8 timer

god, ca. 24 timer

DEMIT SiLSi [q3 tech]
Dekorativpuds produceret på basis 
af  q3-teknologi med indhold af 
silikat-, silikone- og dispersions-bin-
demiddel, fyldstoffer og additiver af 
høj kvalitet. Det indeholder tilsæt-
ningsstoffer mod udvikling af alger 
og skimmelsvamp. Velegnet til meget 
permeabelt og  vandafvisende puds.

DEMIT Silicate [vital] 
Produceret på basis af Kali- vand-
glas, organisk bindemiddel og sand. 
Materialet har usædvanligt gode 
fysiske egenskaber. Det bør an-
vendes ved en temperatur mellem  
10°C og 30° C. Det er følsomt overfor 
hurtige temperaturskift i atmos-
færen og underlaget. Tørrer dårligt 
ved høj luftfugtighed og ved lave 
temperaturer.

DEMIT Mineral [nature] 
Mineralsk dekorativpuds produceret 
på basis af  hvid cement, læsket kalk, 
organisk bindemiddel, sand og andre  
tilsætningsstoffer. Materialet har 
usædvanligt gode fysiske egenskaber,  
men har dog et mindre udvalg af 
farvetoner. 
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Farvenuancer for puds-materialer

DEMIT’s farvekort byder på et bredt udvalg af farver og 
farvetoninger. Her kan du  vælge en farve helt efter eget ønske og 
smag til udsmykning af dit hjem og dets omgivelser. 

2011 21712013 21732012 21722014 21742015 2175

2021 21812023 21832022 21822024 21842025 2185

2031 21912033 21932032 21922034 21942035 2195

2041 22012043 22032042 22022044 22042045 2205

2051 22112053 22132052 22122054 22142055 2215

2061 22212063 22232062 22222064 22242065 2225

2071 22312073 22332072 22322074 22342075 2235

2081 22412083 22432082 22422084 22442085 2245

2091 22512093 22532092 22522094 22542095 2255

2101 22612103 22632102 22622104 22642105 2265

2111 22712113 22732112 22722114 22742115 2275

2121 22812123 22832122 22822124 22842125 2285

2131 22912133 22932132 22922134 22942135 2295

2141 23012143 23032142 23022144 23042145 2305

2151 23112153 23132152 23122154 23142155 2315

2161 23212163 23232162 23222164 23242165 2325
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Ved du allerede, hvilken farve du vil vælge?
Vi kan hjælpe dig, eller du kan selv lege med farverne.
Gå ind på 
Farvestudiet  DEMIT Colors Design på www.demit.dk.

2331 23332332 2334 2335

2341 23432342 2344 2345

2351 23532352 2354 2355

2361 23632362 2364 2365

2371 23732372 2374 2375

2381 23832382 2384 2385

2391 23932392 2394 2395

2401 24032402 2404 2405

2411 24132412 2414 2415

2421 24232422 2424 2425

2431 24332432 2434 2435

2441

2491

D201

2443

2493

D203

2442

2492

D202

2444

2494

D204

2445

2495

D205

2451

2496

D206

2453

2498

D208

2452

2497

D207

2454

2499

D209

2455

2500

D210

2461

2501

D211

2463

2503

2462

2502

D212

2464

2504

2465

2505

2471

2506

2473

2508

2472

2507

2474

2509

2475

2481 24832482 2484 2485

DEMIT DECOR
Intensive farver og puds til dekorative formål.

LEGENDE
DEMIT AcryLoxane [elast]
Ekstraordinært vandafvisende og elastisk dekorativpuds med 
Siloxan. Fås i revet K- eller trukket R-struktur. Granularitet  1,0 / 
1,5 / 2,0 mm.

DEMIT AcryLoxane color [ext]
Facadefarve med Siloxan.

DEMIT Silicate [vital]
Permeabelt, holdbart og dekorativt mineralpuds.
Fås i revet K- eller trukket R-struktur.
Granularitet  1.5 / 2,0 / 2,5 mm.

DEMIT Silicate color [ext]
Ekstraordinært vandafvisende silikat facadefarve.

DEMIT Si-Si [q3 tech]
Dekorativpuds med  q3-teknologi garanterer høj permeabilitet, 
hærdning og vandresistens.
Fås i revet K- eller trukket R-struktur. Granularitet  1,5 / 2,0 mm.

DEMIT TOP
Bedst sælgende  dekorativpuds og facadefarver.
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DEMIT ORIGINAL
Facaden over gennemsnittet

DEMIT UNI Effect
Økonomisk facadesystem

Overblik over facadesystemet

Facadesystemet adskiller sig ved specifikke karakteristika såsom 
forskellige former for varmeisoleringsplader, facadeklæber og 
slutpuds.

Klæbemiddel 

Isolering

Mekanisk befæstigelse

Net

Mørtel 

Primer

Slutpuds

Demit Stirofix Klæber

Demit Original Graphite 031

Demit Befæstigelsesanker  PSK
Demit Befæstigelsesanker  PP
Demit Befæstigelsesanker  STR U

Demit Armeringsnet

Demit Original Mørtel

Demit Primer [basic / silikat/ extra]

Demit SiLSi [q3 tech]
Demit Silicate [vital]
Demit AcryLoxane [elast]
Demit Mineral [nature]

Demit Uni [effect] Klæbemørtel

Demit EPS-F Graphite 031

Demit Befæstigelsesanker PSK
Demit Befæstigelsesanker PP
Demit Befæstigelsesanker STR U

Demit Armeringsnet

Demit Uni [effekt] Klæbemørtel

Demit Primer [basic / silikat/ extra]

Demit SiLSi [q3 tech]
Demit Silicate [vital]
Demit AcryLoxane [elast]
Demit Mineral [nature]
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DEMIT MINERAL
Sikkerhed i enhver henseende

DEMIT AClimaTIVE
Diffusionsaktivt System

DEMIT LINE 4Q
System med fire kvaliteter

Demit Mineral Klæber

Demit Befæstigelsesanker PSK
Demit Befæstigelsesanker PP
Demit Befæstigelsesanker STR U

Demit Armeringsnet

Demit Mineral Mørtel

Demit Primer [basic / silikat]

Demit SiLSi [q3 tech]
Demit Silicate [vital]
Demit Mineral [nature]

Demit Active [armflex] Klæbemørtel

Demit Befæstigelsesanker PSK
Demit Befæstigelsesanker PP
Demit Befæstigelsesanker STR U

Demit Armeringsnet

Demit Active [armflex] Klæbemørtel

Demit Primer [silikat]

Demit SiLSi [q3 tech]
Demit Silikat [vital]

Demit Befæstigelsesanker PZV

Demit Armeringsnet

Demit Line  [organic] Mørtel

Demit Primer [basic / silikat / extra]

Demit Silicate [vital]
Demit AcryLoxane [elast]                

*alternativt udvalg
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Facadesystem
DEMIT ORIGINAL

Testet,
pålideligt og 
holdbart
Vi er den eneste facadeproducent, 
der benytter det selvklæbende Stiro-
fix til klæbning af varmeisolerings-
plader; og til udførelse af forstærk-
ningslag den selvklæbende originale 
mørtel. Klæbestoffets opgave er at 
danne en fast forbindelse mellem 
pladen og underlaget, mens mørtel-
en har til opgave at opnå en elastisk 
- og på atmosfæriske og mekaniske 
belastninger - et modstandsdygtigt 
underlag for slutpudsen. 

Kvalitet, Holdbarhed 
og Pålidelighed

Høj Modstands-
dygtighed overfor ydre 
Påvirkninger (Hagl ...)

 Garanti for lang
 Levetid
  
Mere end ti Millioner 
Kvadratmeter 
monterede Overflader
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Facadesystem
DEMIT UNI Effect

Økonomisk
facadesystem
Facadesystemet DEMIT UNI Effect 
er et moderne facadesystem, der er 
velegnet til alle former for nybyg-
geri og sanering af ældre bygninger. 
Til klæbning og armering anvendes 
i dette system det samme mate-
riale,  klæbemørtelen Uni Effect, 
forædlet med tilsætningsstoffer 
for forbedring af elastisiteten. 
Systemet opfylder alle gældende 
krav for såvel de tekniske som de 
økonomiske aspekter for en optimal  
isolering af ydervægge.

Velegnet til montering  
på større bygninger

Konkurrencedygtigt

Enkel montering
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Facadesystem
DEMIT MINERAL

Sikkerhed i
enhver 
henseende
Med højden af et bygningsværk  
vokser behovet for sikkerhed. 
Ved opførelse eller renovering af 
højhuse tilgodeses sikkerheden af 
det ikke brændbare facadesystem 
DEMIT MINERAL. Systemet med 
isolering af mineraluld  udmærker 
sig ved både en  høj brandsikkerhed 
gennem en god varme- og lydsik-
kerhed såvel som en høj permea-
bilitet. Her tilbydes et udvalg af 
facadelameller og isoleringsplader 
med dobbelt tæthed og forbedret 
varmeisoleringsevne.

Høj brandsikkerhed

Høj lydisoleringsevne

Høj permeabilitet
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Facadesystem
DEMIT AClimaTIVE

Åndbar 
varmeisolering 
Den åndbare AClimaTIVE facade 
tillader en uhindret passage af  vand-
damp gennem hele væggen og garan-
terer således et naturligt og behageligt 
indeklima med høj varmeisolering. Den 
diffusive konsistens på en facade af 
mursten sikres ved hjælp af den nye 
isoleringsplade  Active 032 (åndbar 
grundet specifik konstruktion) og den 
hvide mineralmørtel  Active [armflex]. 
Systemet er velegnet til nybyggeri, men 
vi  anbefaler det især til renovering af 
bestående, ældre bygninger.

Høj permeabilitet

Diffusiv Konsistens 
 

Velegnet til 
Renovering af 
bestående Bygninger

15



Facadesystem
DEMIT LINE 4Q

System med 
fire kvaliteter
Dette facadesystem, baseret på  
single-komponent organisk bin-
demiddel, er primært beregnet til 
isolering og beskyttelse af lav-
energibyggeri og præfabrikerede 
bygninger. Dispersionsklæberen 
Line [organic] garanterer en meget 
god og pålidelig hæftning af varme-
isoleringspladen på  dårligt vand-
absorberende underlag, på trods af 
alle de  spændinger, der kan opstå 
under transport af byggeelementer 
samt udvidelse af  trækonstruk-
tionen. Af samme årsag er det nød-
vendigt også at anvende den meget 
elastiske og hårde mørtel Line 
[organic], der samtidigt er et ideelt 
underlag for  dispersions-slutpuds.

System på organisk 
basis

Plader med høj 
Isoleringsevne 
λ=0,031 W/mK

Høj 
Modstandsdygtighed 
over for mekaniske 
Påvirkninger

Velegnet til 
Lavenergi byggeri og  
Montagebyggeri

16



Sokkelløsning
DEMIT PROTECT

Systemløsning 
for bygnings-
soklen 
Denne systemløsning for soklen er, 
såvel i udvalget af varmeisolerings-
plader,  der skal være meget hårde og 
ringe vandabsorberende  som i ud-
valget af slutpudsen, meget specifik. 
Systemet tilbyder to isoleringsplader, 
Stirocokl 037 og 031. Slutpudsen 
består af  naturligt findelt marmor,  
med garanti for farveægthed og 
modstandsdygtighed overfor stød. I 
udbud kan du vælge mellem  24 far-
vetoner på farvekortet.

Hårdt og 
modstandsdygtigt 
System

Farveægte og
vaskbar

Stort farveudvalg

17



Montering af facadesystemet DEMIT®
Kvaliteten på monteringen af facadesystemerne er nøjagtigt lige 
så vigtig som kvaliteten på materialerne. I produktionen af facade-
systemerne er vi nødt til at overholde de relevante nationale for-
skrifter og europæiske normer. Et varmeisoleringssystem er kun 
korrekt monteret, hvis det opfylder de nødvendige kriterier.

Underlaget spiller en central rolle i monteringen af facadesys-
temet. Tilsmudsede, fugtige, ikke bærende og skæve underlag 
skal forudgående saneres og udbedres. Det er nødvendigt at 
kontrollere underlaget og vælge et passende befæstigelsesmid-
del. Korrekt temperatur og luftfugtighed  skal overholdes. Indre 
pudslag og betongulv skal være færdigbehandlet og tørt før ud-
førelse af isoleringsarbejdet.  Facadearbejdet skal udføres ved 
temperaturer på  +5 til +35° C og ved en relativ luftfugtighed på 
mindre end  80%. Facadeoverfladen beskyttes mod sol, vind og 
nedbør af forhæng.  

Uhensigtmæssige temperaturer, for høj fugtighed, vind og sol 
er for det meste skyld i et dårligt resultat på slutpudsen. 

Montering af varmeisoleringssystemet må først påbegyndes, 
når følgende arbejder er afsluttet:

•	 alt arbejde på  tag, inklusive tildækning og alle tagdækker- 
og blikkerslagerarbejder  (tagrender og andre kanter, afløb),

•	 montering af alle vindues- og dørkarme på facaden,
•	 montering af vindueskarme af ægte eller kunstig sten  

(undtagen i tilfælde hvor vindues- og dørkarme monteres 
på ydersiden af facademuren),

•	 pudsning af  indre flader og loftsflader, beton- og  
cementgulve,

•	 alle på facaden projekterede installationer, tilslutnings- og 
fordelingsskabe (elektricitet, telefon, hustelefon, kabeltv), 
elementer til opsætning af lys på mur osv. skal ligeledes 
være monteret.

•	 Underlag, hvorpå der kan forekomme alger og 
skimmelsvamp, skal være specialbehandlet forinden.

18



1 
Montering af U-Profiler på soklen

•		Profilen	placeres	omhyggeligt	på	niveau	med	soklen	og	
skrues forsigtigt fast, så den ikke bliver bøjet.

•	Skruerne	befæstiges	med	en	afstand	på	ca.	35	cm.
•		I	tilfælde	af	ujævne	overflader	benyttes	en	

afstandsmåler medens et forbindelseselement 
benyttes ved mere jævne flader.

•		Fugerne	mellem	væggen	og		U-Profilen	udfyldes	med	
klæber for således at forhindre adgang for insekter 
(myrer og andre skadedyr), som ellers ville kunne 
komme ind i isoleringen. 

2
Forberedelse og påføring af 
facadeklæbestof på isoleringsplader

Før klæbning af isoleringspladen må underlagets 
retlinethed sikres, hvor en tolerance på + / - 0,5 centi-
meter i forhold til et 3 meter langt underlag er optimalt. 
I tilfælde af en tolerance på + / - 1 centimeter forøges 
forbruget af klæbestof samt tidsforbruget til selve 
klæbningen med 15%. Facadeklæber er ikke egnet til at 
udglatte væggene, derimod skal ujævnheder behandles 
med puds. Klæberen forberedes ved at blande indholdet 
af en sæk med rent vand i en  passende, rustfri beholder  
(fx. en 35 kg sæk klæber blandes med 8 liter rent vand). 
Tilførelse af forskellige  additiver for at fremskynde 
bindingen eller vha. frysning er ikke anbefalelsesvær-
digt.  Efter afslutning af første blanding fås en ensartet 
masse, derefter ventes ca. 10 til 20 minutter, hvorefter 
massen blandes igen. En forberedt klæber er anvendelig 
i ca. 2 timer.  Påførelse af klæbestof:
•	Klæberen påføres med en murerske af metal i en 

bredde på ca.  5 cm strøg i de længde- og tværgående 
kanaler på DEMIT®-pladen.

•	Ved klæbning af pladen skal 40% af isoleringspladen 
være dækket af klæbestof.  Forbruget af klæbestof 
er ca. 3,50 kg /m2.

•	Den klæber, der påføres pladerne ved kanterne, 
danner et vakuum og forhindrer således, at pladerne 
forskubber sig. 

•	Klæberen er fuldkommen hærdet efter to dage  
(relativ fugtighed 50% og temperatur 15 grader  
Celsius), således at facadepladen efter de to dage er 
forberedt til belastning. 

> >
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Montage af facadesystemet DEMIT®

3
Opsætning af facadeplader

•	Ved klæbning af isoleringspladerne begyndes ved 
den  nederste kant på facaden, fra højre mod venstre 
og fra neden og op.

•	 Isoleringspladerne opsættes uden fuger med  
rækkeforskydning og det sikres, at klæberen ikke 
kommer ned i fugerne. 

•	Når pladerne er monteret på underlaget, skal de 
hvile i mindst 24 til 48 timer. Gulnede plader, som 
har været udsat for længere tids solpåvirkning, skal 
slibes. 

•	Kanterne på isoleringspladerne overlappes og 
dermed sikres en ensartet spænding. De dele af 
pladerne, der går ud over kanten, skæres først af, når 
klæberen er hærdet. 

•	Hjørnerne af isoleringspladerne skæres af i facon 
som bogstavet L. Ved en åbning må pladen ikke 
udlægges vertikalt. 

•	Ved kanterne på vinduesrammen opsættes 
pladerne henover kanten og der laves en rille, som  
vindueskarmen skal monteres i. 

4
Yderligere mekanisk befæstigelse

Brug af befæstigelsesmidler er i følgende eksempler 
obligatorisk:
•	 når vægten af facadesystemet med klæber, 

isoleringsmateriale og slutlag overskrider 30 kg pr. 
kvadratmeter,

•	 ved dårligt hæftende underlag som beton og 
montagevægge,

•	 ved gammelt puds og underlag,
•	 ved objekter, hvis højde overskrider 8 meter åben 

højde,
•	 ved objekter, hvis højde overskrider objektets 

længde,
•	 ved høje sidebelastninger og vindstød,
•	 ved tidligere malede overflader med farve eller 

slutlag.

> >
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5
Udfærdigelse af armeringslag

Før udfærdigelse af armeringslag kontrolleres egnet-
heden af de opsatte plader. Ukorrekt kontakt mellem 
pladerne kan resultere i kuldebroer, hvorfor åbne fuger 
(fra 2 til 4 mm) udfyldes med  isolering hhv. med opfyld-
ningsskum, som på denne måde forhindrer revner og 
spor af pladehæftningen på slutlaget.

Armeringslaget udfærdiges ved på fuldstændigt 
jævne overflader at påføre det første lag mørtel fx. 
armeringsfacadeklæber.
•	 I den friske mørtel trykkes armeringsnettet DEMIT® 

fra oven og ned.
•	Ved tilslutningerne dækkes nettet ca. 10 cm, hjørner 

på facadeåbninger forstærkes ligeledes.
•	Det første mindst 2,5 mm tykke lag dækkes med 

armeringslag efter ca. 24 timer med andet lag  mørtel.

6
Udførelse af slutlaget

Underlagets kvalitet har indflydelse på kvaliteten af 
slutlaget. Før udførelsen af slutlaget skal underlaget 
overholde følgende retningslinjer:
•	 rent og uden støv,
•	 fast, dimensionsstabilt og bærende,
•	 passende absorptionsevne,
•	 temperaturen på underlaget skal ved udførelsen være 

over 5 grader Celsius,
•	 det er nødvendigt at fjerne alle de partikler, der kan 

danne overfladefilm.
På det andet lag mørtel, der skal være tørt, påføres en 

grunder med rulle eller en pensel. Grunderen skal dække 
100%, og derefter skal den tørre i 24 timer.  

Den tynde slutpuds opbevares i spande (undtaget 
mineralsk slutpuds) og er klar til brug.
Retningslinjer for udførelse:
•	 Indholdet i spanden blandes med hånden.
•	Det påføres med en stålmurerske i kornstørrelse.
•	 Straks derefter glattes groft med en murerske af 

plastik.
Der opnås en mere groft trukket struktur ved at anvende 
en murerske af kork. 

For at opnå et trukket udseende på slutlaget 
benyttes et struktur slutlag, som indeholder forskellige 
sandgranulater og glattes efter med en murerske af  
Styropor eller gummi. 

Struktur og udseende er afhængigt af typen af plader 
beregnet til grov udjævning.

>
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Klæber til klæbning af varmeisoleringsplader i System ORIGINAL
•	forædlet	mineralsk	klæber,	der	danner	en	fast	forbindelse	mellem	plade	og	underlag
•	ved	klæbning	af	ujævne	underlag	stiger	forbruget

Stærk forædlet mørtel til udførelse af basale armeringslag i System ORIGINAL
•	meget	elastisk	og	med		Polymer	bindemiddel	forædlet	mineralsk	mørtel
•	overordentlig	modstandsdygtig	overfor	mekanisk	og	atmosfærisk	indflydelse	(Stød,	hagl,	…)
•	garanterer	lang	levetid	for	slutpudsen	og	for	hele	systemet	

Klæber og armeringsmørtel til klæbning af varmeisoleringsplader og fremstilling af  
armeringslag i System UNI Effect
•	højt	permeabelt	pulverformet	klæbemørtel	på	cementbasis
•	med	mikroarmerede	fibre	og	Polymer	bindemiddel	forædlet	cementmørtel

Klæber og armeringsmørtel til klæbning af varmeisoleringsplader og fremstilling af  
armeringslag
•	elastisk	pulverformet	klæbemørtel	på	cementbasis
•	med	Polymer	bindemiddel	forædlet	cementmørtel

DEMIT Stirofix Klæber

DEMIT Original Mørtel

DEMIT Uni [effect] Klæbemørtel

DEMIT Uni Klæbemørtel

Artikelnummer
Pakke-
enhed

1 Palle  
(1225 kg) Forbrug  

1746 Sæk 35 kg 35 Sække  3,5 kg / m2

3528 Sæk 17,5 kg 70 Sække 3,5 kg / m2

Artikelnummer
Pakke-
enhed

1 Palle  
(1215 kg)  Forbrug  

1753 - grå Sæk 22,5 kg 54 Sække 4,5 kg / m2

1760 - hvid Sæk 22,5 kg 54 Sække 4,5 kg / m2

Artikelnummer
Pakke-
enhed

1 Palle  
(1200 kg)  Forbrug   

7533 - grå Sæk 25 kg 48 Sække 8 kg / m2

7540 - hvid Sæk 25 kg 48 Sække 8 kg / m2

Artikelnummer
Pakke-
enhed

1 Palle  
(1200 kg)  Forbrug

4389 Sæk 25 kg 48 Sække 8 kg / m2

Klæber og mørtel
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Klæber og armeringsmørtel til klæbning af varmeisoleringsplader og fremstilling  
af armeringslag i  System AClimaTIVE
•	højt	permeabelt	pulverformet	klæbemørtel	på	cementbasis
•	med	Polymer	bindemiddel	og	fibre	forædlet	cementmørtel

DEMIT Active [armflex] Klæbemørtel

Artikelnummer
Pakke-
enhed

1 Palle  
(1200 kg)  Forbrug  

7557 Sæk 25 kg 48 Sække 9  kg / m2

Klæber til klæbning af varmeisoleringsplader og lameller af mineraluld i  
System MINERAL
•	forædlet	mineralsk	klæber	med	høj	klæbeevne
•	til	klæbning	af	mineralske	plader	og	lameller	på	normalt	vandabsorberende	underlag

Stærkt forædlet mørtel til udførelse af basale armeringslag i System MINERAL
•	elastisk	og	med	Polymer	bindemiddel	forædlet	mineralsk	mørtel
•	permeabelt	mørtel,	modstandsdygtigt	overfor	ydre	påvirkninger	(Stød,	hagl,	...)

DEMIT Mineral Klæber

DEMIT Mineral Mørtel

Artikelnummer
Pakke-
enhed

1 Palle  
(1200 kg)  Forbrug  

4174 Sæk 25 kg 48 Sække 6 kg / m2,

Artikelnummer
Pakke-
enhed

1 Palle  
(1200 kg)  Forbrug  

4181 Sæk 25 kg 48 Sække 6 kg / m2

NYT
permeabelt 

mørtel
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Artikelnummer
Pakke-
enhed

1 Palle  
(1200 kg) Forbrug

3771 Sæk 25 kg 48 Sække 18 kg / m3

Klæber til klæbning af plader og byggesten af gasbeton
•	forædlet	cementklæber
•	fremstillet	i	overensstemmelse	med	de	interne	standarder

DEMIT Sipofix Klæber



Dispersions-mørtel til armering af varmeisoleringsplader i System LINE 4Q
•	cementfri	mørtel,		fremstillet	på	basis	af	Polymer	bindemiddel	mørtel,	fremstillet	på
   basis af Polymer bindemiddel
•	overordentlig	fleksibel	og		modstandsdygtig	overfor	ydre	påvirkning	(Stød,	hagl,	…)
•	forberedt	pastose-blanding,	klar	til	brug

Polyuretan klæber til klæbning af plader af  Polystyren på problematiske  underlag
•	lavt	ekspanderende	Polyuretan-skum
•	ekspanderer	ved	luftfugtighed
•	påføres	med	en	pistol	beregnet	til	Polyuretan-skum

DEMIT Line [organic] Mørtel

DEMIT Polyuretan Klæber

Artikelnummer
Pakke-
enhed

1 Palle  
(660 kg) Forbrug  

2439 Spand 30 kg 22 Spande 3,1 kg / m2

Artikelnummer
Pakke-
enhed Karton Forbrug  

4792 800 ml/Patron 12 Patroner 9,0 m2

Dispersionsklæber til klæbning af varmeisoleringsplader i System LINE 4Q
•	cementfri,	med	glas-	og	cellulosefibre,	mikroarmeret	klæber,	fremstillet	på	basis	af
   dispersions-bindemiddel
•	til	klæbning	af	isoleringsplader	på	dårligt	vandabsorberende	underlag
•	påføres	med	en	almindelig	murerske

DEMIT Line [organic] Klæber

Artikelnummer
Pakke-
enhed

1 Palle  
(550 kg) Forbrug

2422 Spand 25 kg 22 Spande 1 kg / m2

Klæber og Mørtel
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Izonil er en udtørrende puds, der samtidig forhindrer indtrængen af vand.
	•	på	cementbasis,	forstærket	med	fibre	og	hydrofobe	tilsætningsstoffer
	•	egnet	til	sanering	af	fugtige	indervægge	og	ydre	facadevægge	
	•	egnet	til	maskinel	påføring,	eller	med	håndkraft	i	en	tykkelse	på	1,5	til	3	cm
	•	påføres	direkte	på	det	fugtige	underlag	eller	på	den	forberedte	puds	for	at	forstærke	

underlagets overflade

DEMIT Izonil vandafvisende saneringspuds

DEMIT Izonil [grov] 

Artikelnummer
Pakke-
enhed

1 Palle  
(1200 kg) Forbrug  

6604 - Grovpuds Sæk 25 kg 48 Sække 18,0 kg / m2

DEMIT Izonil [fin] 

Artikelnummer
Pakke-
enhed

1 Palle  
(1200 kg) Forbrug  

6611 - Finpuds Sæk 25 kg 48 Sække 18,0 kg / m2

DEMIT slæmmepuds

Artikelnummer
Pakke-
enhed

1 Palle  
(1200 kg) Forbrug  

7113 - slæmmepuds Sæk 25 kg 48 Sække 10,0 kg / m2

Saneringspuds

Vandafvisende saneringspuds Izonil

NYT

Den overordentlig vandafvisende 
puds forhindrer indtrængning af vand i 
byggekonstruktionen, 
permeabilitet hhv. fugtighed i pudsen 
muliggør en udtørring af den fugtighed,
der kommer ind i de dele af 
konstruktionen, der ikke er tilstrækkeligt
beskyttede.

Det anvendes til:
• Renovering af gamle og historiske
   bygninger,
• Pudsarbejde i fugtige lokaler, 
    (Badeværelser, brusebad,...),
    Vandreservoirs og bassiner,
• Beskyttelse af facadevægge og sokkel mod  
    indtrængen af regnvand,
• Mindske følgerne af oversvømmelse 
    og indstrømning fra badevand.

Vandafvisende og permeabelt saneringspuds, der udtørrer væggene og samtidigt forhindrer indtræng-
ning af vand samt forekomst af skimmelsvamp 

Ophobet eller
indesluttet 
fugt i væggen

Tørpuds

Frigivelse af vand 
ved diffusion af
vanddamp
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Artikelnummer
Pakke-
enhed

1 Palle  
(330 kg ) Forbrug  

1791 Spand 10 kg 33 0,1  kg / m2

Artikelnummer
Pakke-
enhed

1 Palle  
(330 kg ) Forbrug  

1814 Spand 10 kg 33 0,1  kg / m2

Artikelnummer
Pakke-
enhed

1 Palle  
(330 kg ) Forbrug  

1814 Spand 10 kg 33 0,2  kg / m2

Artikelnummer
Pakke-
enhed

1 Palle  
(330 kg ) Forbrug  

4853 Spand 10 kg 33 0,25  kg / m2

Grunder til forstærkning af mineralske underlag
•	Grunder	på	basis	af		organisk	dispersions-bindemiddel	og	tilsætningsstoffer
•	til	dybde-imprægnerede	bærende	underlag	(Beton,	Gasbeton,...)

Grunder til forbedring af hæftningen af  Silikat-slutpudsen
•	på	basis	af		potaske-	vandglas	og	dispersions-organisk	bindemiddel
•	til	imprægnering	og	forstærkning	af	mineralsk	puds

Vandafvisende beskyttelses-grunder
•	anvendes	til	beskyttelse	af	facaden	mod	vand	og	tilsmudsning	af	facadens	sokkelområde
•	beskytter	armeringslaget	mod	vand	og	tilsmudsning

Dybdegrunder med grovkornet fyldstof til bedre hæftning
•	på	basis	af	dispersions-organisk	bindemiddel	med	tilsætning	af	grovkornet	fyldstof
•	kan	farvemæssigt	nuanceres	på	slutlaget	og	skal	ikke	fortyndes
•	til	forbedring	af	hæftningen	på	glatte	underlag

DEMIT Grunder [basic]

DEMIT Grunder [silikat]

DEMIT Acqua [protect] 

DEMIT Grunder [extra]

Grundere

 

Merpris for tonede grundere
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Silikat dekorativ puds
•	Anvendes	til	dekorativ	beskyttelse	af	facadeoverfladen	(med	revet	K-	eller	trukket	R-struktur)
•	fremstillet	på	basis	af	potaske-vandglas	og	dispersions-organisk	bindemiddel
•	overordentlig	hård,	permeabel	og	farvebestandig	silikat	puds
•	hydrofobt,	med	tilsætningsstoffer	der	forhindrer	vækst	af	alger	og	skimmelsvamp

DEMIT Silikat [vital]

DEMIT Silikat [vital] - Struktur K

Artikelnummer Granularitet
  Farve-
nuance

Pakke-
enhed

1 Palle  
( 550 kg ) Forbrug

 
 

7571 1,5 mm 2,0 kg / m2

7588 2,0 mm I. Farvegruppe Spand 25 kg 22 Spand 2,9  kg / m2

7748 2,5 mm 3,4  kg / m2

7595 1,5 mm 2,0  kg / m2

7601 2,0 mm II.Farvegruppe Spand 25 kg 22 Spande 2,9  kg / m2

7779 2,5 mm 3,4  kg / m2

DEMIT Silikat [vital] - Struktur R

Artikelnummer Granularitet
  Farve-
nuance

Pakke-
enhed

1 Palle  
( 550 kg ) Forbrug

 
 

7632 2,0 mm I. Farvegruppe Spand 25 kg 22 Spande 2,9  kg / m2

7649 2,0 mm II. Farvegruppe Spand 25 kg 22 Spande 2,9  kg / m2

Facadepuds

- i  I.Farvegruppen findes farvenuancer med endetallene 3, 4 og 5 i farvekortet 2013
- i  II.Farvegruppen findes farvenuancer med endetallene 1 og 2 og TOP og DECOR i farvekortet 2013
- Farvenuancerne TOP og DECOR efter bestilling
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Dekorativ puds, fremstillet af akryl-bindemiddel og tilsætning af Siloxan
•	anvendes	som	dekorativ	beskyttelse	af	facadeoverfladen	(med	revet	K-struktur)
•	fremstillet	på	basis	af	dispersions-organisk	bindemiddel	og	Siloxan	
•	overordentlig	vandafvisende	og	elastisk	dekorativ	puds
•	med	tilsætningsstoffer,	der	forhindrer	vækst	af	alger	og	skimmelsvamp

- i  I.Farvegruppen  findes farvenuancer med endetallene 3, 4 og 5 i farvekortet 2013
- i  II.Farvegruppen findes farvenuancer med endetallene 1 og 2 og TOP og DECOR i farvekortet 2013
- Farvenuancerne TOP og DECOR efter bestilling

* Øvrige farvenuancer efter bestilling

DEMIT AcryLoxane [elastisk]

DEMIT AcryLoxane [elast] - Struktur K

Artikelnummer Granularitet
Farve-

nuance
Pakke-
enhed

1 Palle  
( 550 kg ) Forbrug

 
 

7724 1,5 mm
I. Farvegruppe Spand 25 kg 22 Spande

2,0  kg / m2

7731 2,0 mm 2,9  kg / m2

7755 1,5 mm
II. Farvegruppe Spand 25 kg 22 Spande

2,0  kg / m2

7762 2,0 mm 2,9  kg / m2

DEMIT AcryLoxane [elast] Fin

Artikelnummer Granularitet
Farve-

nuance
Pakke-
enhed

1 Palle  
( 550 kg ) Forbrug

 
 

7717 1 mm I.Farvegruppe* Spand 25 kg 22 Spande 1,8   kg / m2

Tilsætningsstof for hurtigere tørring

  

Dette tilsætningsstof for hurtigere tørring gør det muligt at anvende slutpudsen under lave 
temperaturbetingelser mellem  0º og 10º C.

Facadepuds
NYT

overordenligt
vandtæt
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Dekorativ Puds, q3-teknologi med tre bindemidler 
•	anvendes	til	dekorativ	beskyttelse	af	facadeoverfladen	(med	revet	K-struktur)
•	fremstillet	på	basis	af	q3	teknologi;	silikone,	potaske	og	dispersions-organisk	bindemiddel
•	meget	permeabel	og	vandafvisende	puds
•	overordentlig	mekanisk	resistent	og	smudsafvisende
•	hydrofobt,	med	tilsætningsstoffer	der	forhindrer	vækst	af	alger	og	skimmelsvamp.

ECO naturligt mineralpuds
•	anvendes	som	dekorativ	beskyttelse	af	facadeoverflader	(med	revet	K-	eller	glat	G-struktur)
•	forædlet	kalk-cement	slutpuds	til	indvendig	og	udvendig	brug
•	overordentlig	permeabel,	nem	at	anvende	og	modstandsdygtig	overfor	frost
•	hydrofobt,	med	tilsætningsstoffer	der	forhindrer	vækst	af	alger	og	skimmelsvamp.

DEMIT SiLSi [q3 tech]

DEMIT Mineral [natur]

DEMIT SiLSi [q3 tech] - Struktur K

Artikelnummer Granularitet
Farve-

nuance
Pakke-
enhed

1 Palle  
( 550 kg ) 

7656 1,5 mm
I. Farvegruppe Spand 25 kg 22 Spande

7663 2,0 mm

7670 1,5 mm
II. Farvegruppe Spand 25 kg 22 Spande

7687 2,0 mm

- i  I.Farvegruppen findes farvenuancer med endetallene 3, 4 og 5 i favekortet 2013
- i  II.Farvegruppen findes farvenuancer med endetallene 1 og 2 og TOP og DECOR i farvekortet 2013
- Farvenuancerne  TOP og DECOR efter bestilling

DEMIT Mineral [nature] - Struktur K

Artikelnummer Granularitet
Farve-

nuance
Pakke-
enhed

1 Palle  
( 1200 kg ) 

1821 1,5 mm
Hvid Sæk 25 kg 48 Sække

1838 2,0 mm

DEMIT Mineral [nature] - Struktur G

Artikelnummer Granularitet
Farve-

nuance
Pakke-
enhed

1 Palle  
( 1200 kg ) 

1852 1,0 mm Hvid Sæk 25 kg 48 Sække

NYT
q3 system
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Dekorativ puds af naturligt farvede sten og knust marmor
•	dekorativ	og	beskyttende	puds	til	behandling	af	sokler	i	system	PROTECT
•	meget	vandafvisende	og	modstandsdygtig	overfor	belastninger
•	fremstillet	i	overensstemmelse	med	retningslinjerne	for	ETAG	004

DEMIT Plast [protect]

Mosaikpuds DEMIT Plast [protect]

DEMIT Plast [protect] - Struktur K

Artikelnummer Granularitet
Farve-

nuance
Pakke-
enhed

1 Palle  
( 550 kg ) Forbrug

 
 

1920 2,0 mm 24 mønstre Spand 25 kg 22 Spande 4,5  kg / m2

Dekorativ mosaik-puds
i 24 mønstre af naturligt
farvede sten og knust  
marmor.

Facadepuds
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Mosaikpuds DEMIT Plast [protect]

Dekorativ puds på organisk basis til indvendig brug
•	anvendes	til	dekorativ	bearbejdning	af	vægge	og	lofter
•	overordentlig	gode	forarbejdningsegenskaber	og	usædvanglig	grad	af	hvidhed
•	mekanisk	modstandsdygtig	og	permeabel.

DEMIT puds til indvendig brug

DEMIT Innenputz [decor] 

Artikelnummer Granularitet
  Farve-
nuance

Pakke-
enhed

1 Palle  
( 550 kg ) Forbrug

 
 

8370 1,0 mm Hvid Spand 25 kg 22 Spande 1,8  kg / m2

8394 1,5 mm Hvid Spand 25 kg 22 Spande 2,2  kg / m2

Puds til indvendig brug
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Siloxan akryl facadefarve
•	til	farvning	af	mineralske	og	akryl	facadeoverflader
•	på	basis	af	dispersions-organisk	bindemiddel	med	indhold	af	Siloxan
•	meget	vandafvisende	farve	i	talrige	nuancer	i	henhold	til	farvekortet
•	med	tilsætningsstoffer,	der	forhindrer	vækst	af	alger	og	skimmelsvamp.

Silikat Facadefarve
•	til	farvning	af	mineralske	og	silikat	facader	samt	til	indvendige	overflader
•	fremstillet	på	basis	af	potaske-vandglas	og	dispersions-organisk	bindemiddel
•	stærk	permeabel	farve	i	farven	hvid	samt	nuancer	i	henhold	til	farvekortet
•	med	tilsætningsstoffer,	der	forhindrer	vækst	af	alger	og	skimmelsvamp.

 Fuldt dækkende farve til indvendig brug
•	beregnet	til	første	lag	eller	til	renovering	af	indvendige	vægge
•	modstandsdygtigt	overfor	slid
•	lavt	VOC-indhold	
•	kan	nuanceres	med	alle	pigmenter	til	ind-	og	udvendig	brug.

DEMIT AcryLoxane farve [ext]

DEMIT Silikat farve [ext]  

DEMIT Opti farve [int]

Artikelnummer
Farve-

nuance
Pakke-
 enhed

1 Palle  
(440 kg ) Forbrug   

7878 I. Farvetone Spand 20 kg 22 Spande 0,4  kg / m2

5072 II. Farvetone Spand 20 kg 22 Spande 0,4  kg / m2

Artikelnummer
Farve-

nuance
Pakke-
 enhed

1 Palle  
(440 kg ) Forbrug   

7885 I. Farvetone Spand 20 kg 22 Spande 0,4  kg / m2

5089 II. Farvetone Spand 20 kg 22 Spande 0,4  kg / m2

Artikelnummer
Farve-

nuance
Pakke-
 enhed

1 Palle  
(550 kg ) Forbrug   

7823 Hvid* Spand 25 kg 22 Spande 0,25  kg / m2

* Øvrige farvenuancer efter bestilling

Farvenuancerne TOP og DECOR efter bestilling  (i henhold til farvekort 2013).

Farvenuancerne TOP og DECOR efter bestilling (i henhold til farvekort 2013).

Farver

NYT
større

dækevne
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Energibesparende indvendig coatning mod skimmelsvamp på væggen
•	Coatningen	indeholder	glaskeramiske	perler,	der	virker	som	isolatorer
•	forhindrer	dannelse	af	kondens,	hvormed	forekomst	af	alger	eller	skimmel	umuliggøres
•	styrer	temperatur	og	fugtighed	i	rummet,	således	at	der	skabes	et	gunstigt	indeklima
•	anvendes	til	farvning	og	til	beskyttelse	af	indvendige	vægge	og	overflader
•	dækker	godt,	er	nem	at	påføre	og	kan	nuanceres	efter	behag.

DEMIT Thermo coatning [int]

Artikelnummer
Pakke-
enhed 1 Palle Forbrug   

1951 Spand 3,5 kg 231 kg   
66 Spande 

0,27  kg / m2

1968 Spand 7 kg 231 kg   
33 Spande 

0,27  kg / m2

1975 Spand 12 kg 264 kg   
  22 Spande 

0,27  kg / m2

* Disse priser er gældende for hvid farvenuance, medens øvrige farvenuancer er på bestilling.

Klassisk Coatning DEMIT Thermo coatning

En stor forskel mellem temperaturen 
på indersiden af væggen og i rummet 
forårsager kondensering af vanddamp 
og dermed dannelse af murskimmel.

DEMIT Thermo coatning reducerer 
temperaturforskellen mellem 
indersiden af væggen og luften 
i rummet, hvilket forhindrer 
kondensering af vanddamp på væggen  
og dermed dannelse af skimmel.

I et rum med klassisk coatning bliver 
den opvarmede luft intensivt afkølet 
af de kolde vægge og begynder at 
cirkulere, hvilket har en ugunstig 
indflydelse på ens velbefindende.

I et rum, der er behandlet med DEMIT 
Thermo coatning, er cirkulationen af 
luften mindre, mens temperaturen 
er mere jævnt fordelt, hvilket giver et  
bedre velbefindende.

Indvendig
luft-
varme

Indvendig
luftvarme

Udvendig
luftkulde

Udvendig
luftkulde

VægVæg DEMIT
Thermo 
coatning 

Farve

Fortættet
luftfugtighed

Fugtighed
fortættes 
ikke

Energibesparende indvendig coatning
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Facadeplader

•	Facadeplader	af	ekspanderet	polystyren	i	System	DEMIT	ORIGINAL

DEMIT Original 039  

DEMIT Original Grafit 031  

Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

5 cm 1173 100 x 50 cm 5,0 m2 100 m2

6 cm 1180 100 x 50 cm 4,0 m2 80 m2

8 cm 1197 100 x 50 cm 3,0 m2 60 m2

10 cm 1203 100 x 50 cm 2,5 m2 50 m2

12 cm 1210 100 x 50 cm 2,0 m2 40 m2

14 cm 1227 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

16 cm 1234 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

18 cm 1241 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

20 cm 1258 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

5 cm 8059 100 x 50 cm 5,0 m2 100 m2

6 cm 6741 100 x 50 cm 4,0 m2 80 m2

8 cm 6758 100 x 50 cm 3,0 m2 60 m2

10 cm 6765 100 x 50 cm 2,5 m2 50 m2

12 cm 6772 100 x 50 cm 2,0 m2 40 m2

14 cm 6789 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

16 cm 6796 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

18 cm 6802 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

20 cm 6819 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

Brændbarhedsklasse: E ifølge SIST EN 13501-1, Flammehæmmende   /   B1 ifølge DIN 4102, Flammehæmmende
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150       

Brændbarhedsklasse: E ifølge SIST EN 13501-1, Flammehæmmende   /   B1 ifølge DIN 4102, Flammehæmmende
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150 

•	Facadeplader	af	ekspanderet	polystyren	med	forbedret	isoleringsevne	og	
permeabilitet i systemet DEMIT ORIGINAL

•	Facadeplader	af	ekspanderet	polystyren	med	forbedret	
isoleringsevne og permeabilitet i systemet DEMIT LINE 4Q og 
DEMIT ORIGINAL

DEMIT Original Grafit 032  

Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

5 cm 1265 100 x 50 cm 5,0 m2 100 m2

6 cm 1272 100 x 50 cm 4,0 m2 80 m2

8 cm 1289 100 x 50 cm 3,0 m2 60 m2

10 cm 1296 100 x 50 cm 2,5 m2 50 m2

12 cm 1302 100 x 50 cm 2,0 m2 40 m2

14 cm 1319 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

16 cm 1326 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

18 cm 1333 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

20 cm 1340 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

Brændbarhedsklasse: E ifølge SIST EN 13501-1, Flammehæmmende   /   B1 ifølge DIN 4102, Flammehæmmende
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150 

DEMIT Original Facadeplader er forsynet med en trinmæssig overlapning og et gitter,  
som reducerer den mekaniske spænding på facadeoverfladen. 
(Pladerne kan også bestilles uden overlapning)

25%
bedre

isolations-
evne
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•	Facadeplader	af	ekspanderet	polystyren	i	System	DEMIT	ORIGINAL

Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

5 cm 1173 100 x 50 cm 5,0 m2 100 m2

6 cm 1180 100 x 50 cm 4,0 m2 80 m2

8 cm 1197 100 x 50 cm 3,0 m2 60 m2

10 cm 1203 100 x 50 cm 2,5 m2 50 m2

12 cm 1210 100 x 50 cm 2,0 m2 40 m2

14 cm 1227 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

16 cm 1234 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

18 cm 1241 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

20 cm 1258 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

5 cm 8059 100 x 50 cm 5,0 m2 100 m2

6 cm 6741 100 x 50 cm 4,0 m2 80 m2

8 cm 6758 100 x 50 cm 3,0 m2 60 m2

10 cm 6765 100 x 50 cm 2,5 m2 50 m2

12 cm 6772 100 x 50 cm 2,0 m2 40 m2

14 cm 6789 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

16 cm 6796 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

18 cm 6802 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

20 cm 6819 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

Brændbarhedsklasse: E ifølge SIST EN 13501-1, Flammehæmmende   /   B1 ifølge DIN 4102, Flammehæmmende
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150       

Brændbarhedsklasse: E ifølge SIST EN 13501-1, Flammehæmmende   /   B1 ifølge DIN 4102, Flammehæmmende
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150 

Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

5 cm 1265 100 x 50 cm 5,0 m2 100 m2

6 cm 1272 100 x 50 cm 4,0 m2 80 m2

8 cm 1289 100 x 50 cm 3,0 m2 60 m2

10 cm 1296 100 x 50 cm 2,5 m2 50 m2

12 cm 1302 100 x 50 cm 2,0 m2 40 m2

14 cm 1319 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

16 cm 1326 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

18 cm 1333 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

20 cm 1340 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

Brændbarhedsklasse: E ifølge SIST EN 13501-1, Flammehæmmende   /   B1 ifølge DIN 4102, Flammehæmmende
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150 

•	Facadeplader	af	ekspanderet	polystyren	med	lige	kanter	
•	egnet	til	varmeisolering	af	objekter	i	systemer	med	sammensatte	facader
•	Tykkelser	på	op	til	4	cm	er	velegnede	til	varmeisolering	af	karme,	altaner	og	

andre detaljer i facadesystemet.

•	Facadeplader	af	EPS	med	forbedret	isoleringsevne
•	egnet	til	varmeisolering	af	objekter	i	systemer	med	sammensatte	facader.

DEMIT EPS-F 039  

DEMIT EPS-F Grafit 032  

Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

1 cm 3344 100 x 50 cm 25,0 m2 500 m2

2 cm 3108 100 x 50 cm 12,5 m2 250 m2

3 cm 3115 100 x 50 cm 8,0 m2 160 m2

4 cm 3122 100 x 50 cm 6,0 m2 120 m2

5 cm 3139 100 x 50 cm 5,0 m2 100 m2

6 cm 3146 100 x 50 cm 4,0 m2 80 m2

8 cm 3153 100 x 50 cm 3,0 m2 60 m2

10 cm 3160 100 x 50 cm 2,5 m2 50 m2

12 cm 3177 100 x 50 cm 2,0 m2 40 m2

14 cm 3184 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

16 cm 3191 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

18 cm 3207 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

20 cm 3214 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

5 cm 5416 100 x 50 cm 5,0 m2 100 m2

6 cm 4495 100 x 50 cm 4,0 m2 80 m2

8 cm 4501 100 x 50 cm 3,0 m2 60 m2

10 cm 4518 100 x 50 cm 2,5 m2 50 m2

12 cm 4525 100 x 50 cm 2,0 m2 40 m2

14 cm 4532 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

16 cm 4549 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

18 cm 4556 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

20 cm 4563 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

Brændbarhedsklasse: E ifølge SIST EN 13501-1, Flammehæmmende   /   B1 ifølge DIN 4102, Flammehæmmende
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150 

Brændbarhedsklasse: E ifølge SIST EN 13501-1, Flammehæmmende   /   B1 ifølge DIN 4102, Flammehæmmende
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150 
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•	To-lags	facadeplader	til	anvendelse	i	System	Kontaktfacader
•	Egnet	til	slutpuds	med	tynde	og	tykke	lag
•	Strukturen	med	to	lag	garanterer	en	fortræffelig	absorptionsevne	overfor	støj	og	

vibrationer såvel som en 15% bedre varmeisoleringsevne.

Frontrock Max E 036 

Fasrock Lameller 

Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

5 cm 8073 100 x 60 cm 2,4 m2 57,60 m2

6 cm 5492 100 x 60 cm 2,4 m2 48,00 m2

8 cm 4228 100 x 60 cm 1,8 m2 36,00 m2

10 cm 4235 100 x 60 cm 1,2 m2 28,80 m2

12 cm 4242 100 x 60 cm 1,2 m2 24,00 m2

14 cm 4143 100 x 60 cm 1,2 m2 19,20 m2

16 cm 4426 100 x 60 cm 1,2 m2 16,80 m2

18 cm 5515 100 x 60 cm 1,2 m2 14,40 m2

20 cm 5522 100 x 60 cm 1,2 m2 14,40 m2

Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

3 cm 5423 120 x 20 cm 3,84 m2 115,20 m2

4 cm 5430 120 x 20 cm 2,88 m2 86,40 m2

5 cm 5447 120 x 20 cm 1,92 m2 69,12 m2

6 cm 5454 120 x 20 cm 1,92 m2 57,60 m2

8 cm 4259 120 x 20 cm 1,44 m2 43,20 m2

10 cm 4266 120 x 20 cm 0,96 m2 34,56 m2

12 cm 4273 120 x 20 cm 0,96 m2 28,80 m2

14 cm 4280 120 x 20 cm 0,96 m2 23,04 m2

16 cm 4433 120 x 20 cm 0,96 m2 20,16 m2

18 cm 5478 120 x 20 cm 0,96 m2 17,28 m2

20 cm 5485 120 x 20 cm 0,96 m2 17,28 m2

special 
hærdede 
overflade-

lag

•	Facadelameller	af	stenuld	til	anvendelse	i	systemet	DEMIT	MINERAL
    er velegnede til slutpuds med tynde og tykke lag 
•	Lamellerne	muliggør	udførelse	af	forskellige	rundinger	på		bygningskabinettet.

Brændbarhedsklasse: A1 ifølge SIST EN 13501-1, Ikke brændbar, A1 nach DIN EN 13501, Ikke brændbar.

Brændbarhedsklasse: A1 ifølge SIST EN 13501-1, Ikke brændbar A1 ifølge DIN EN 13501, Ikke brændbar
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DEMIT Neosokkel 031 

Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

2 cm 626596 100 x 50 cm 12,5 m2 250 m2

3 cm 626602 100 x 50 cm 8,0 m2 160 m2

4 cm 626619 100 x 50 cm 6,0 m2 120 m2

5 cm 626626 100 x 50 cm 5,0 m2 100 m2

6 cm 626633 100 x 50 cm 4,0 m2 80 m2

8 cm 626640 100 x 50 cm 3,0 m2 60 m2

10 cm 626657 100 x 50 cm 2,5 m2 50 m2

12 cm 626664 100 x 50 cm 2,0 m2 40 m2

14 cm 626671 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

16 cm 626695 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

18 cm 626701 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

DEMIT Active 032

Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

5 cm 1418 100 x 50 cm 5,0 m2 100 m2

6 cm 1425 100 x 50 cm 4,0 m2 80 m2

8 cm 1432 100 x 50 cm 3,0 m2 60 m2

10 cm 1449 100 x 50 cm 2,5 m2 50 m2

12 cm 1456 100 x 50 cm 2,0 m2 40 m2

14 cm 1463 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

16 cm 3764 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

18 cm 4105 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

20 cm 4211 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

•	Facadeplader	af	ekspanderet	polystyren	med	forbedret	permeabilitet	og	
isoleringsevne i systemet DEMIT AClimaTIVE

•	egnet	til	varmeisolering	af	objekter	i	systemer	med	sammensatte	facader
•	pladerne	er	forsynet	med	huller	igennem	næsten	hele	tykkelsen	af	pladen	for	at	

forøge permeabiliteten af pladen.

•	Plader	af	ekspanderet	polystyren	med	forbedret	permeabilitet,	egnet	til	isolering	af	
facadesokler 

•	ekspanderet	i	en	form
•	forsynet	med	ribbemønster	1×1	cm	på	begge	sider	for	bedre	hæftning	af	klæbestof	og	

grundpuds
•	til	isolering	af	kanterne	på		AB-Plader,	overliggere	og	altaner.

Åndbart 

Brændbarhedsklasse: E ifølge SIST EN 13501-1, Flammehæmmende   / B 1 ifølge DIN 4102, Flammehæmmende
EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150

Brændbarhedsklasse: E ifølge SIST EN 13501-1, Flammehæmmende  /   B1 ifølge DIN 4102, Flammehæmmende
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150
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•	Plader	af	ekspanderet	polystyren,	egnet	til	isolering	af	facadesokler	
•	ekspanderet	i	en	form
•	forsynet	med	ribbemønster	1×1	cm	på	begge	sider	for	bedre	hæftning	af	

klæbestoffer og grundpuds
•	til	isolering	af	kanterne	på		AB-Plader,	overliggere	og	altaner
•	til	isolering	af	facadesokler	under	murniveau.

DEMIT Styrosokkel 037  

Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

2 cm 3382 100 x 50 cm 12,5 m2 250 m2

3 cm 1609 100 x 50 cm 8,0 m2 160 m2

4 cm 1616 100 x 50 cm 6,0 m2 120 m2

5 cm 1623 100 x 50 cm 5,0 m2 100 m2

6 cm 1630 100 x 50 cm 4,0 m2 80 m2

8 cm 1647 100 x 50 cm 3,0 m2 60 m2

10 cm 1654 100 x 50 cm 2,5 m2 50 m2

12 cm 1661 100 x 50 cm 2,0 m2 40 m2

14 cm 3597 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

16 cm 3436 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

18 cm 5232 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

20 cm 3825 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

•	Plade	af	ekspanderet	polystyren,	egnet	til	isolering	af	tildækkede	-	
    nedgravede vægge
•	plader	med	overlapning	og	drænriller;	hårdhed	150	kPa
•	til	isolering	på	steder	med	høj	fugtighed	og	høj	trykekspansion.

DEMIT Thermodur 035  

Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

3 cm 4297 125 x 60 cm 8,0 m2 160 m2

4 cm 4303 125 x 60 cm 6,0 m2 120 m2

5 cm 4310 125 x 60 cm 5,0 m2 100 m2

6 cm 4327 125 x 60 cm 4,0 m2 80 m2

8 cm 4334 125 x 60 cm 3,0 m2 60 m2

10 cm 4341 125 x 60 cm 2,5 m2 50 m2

12 cm 4358 125 x 60 cm 2,0 m2 40 m2

Brændbarhedsklasse: E ifølge SIST EN 13501-1, Flammehæmmende  /  B1 ifølge DIN 4102, Flammehæmmende
EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)2

Brændbarhedsklasse: E ifølge SIST EN 13501-1, Flammehæmmende   /   B1 ifølge DIN 4102, Flammehæmmende
EPS-EN 13163-L1-W2-T1-S2-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WD(V)10-WL(T)2
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Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

2 cm 3382 100 x 50 cm 12,5 m2 250 m2

3 cm 1609 100 x 50 cm 8,0 m2 160 m2

4 cm 1616 100 x 50 cm 6,0 m2 120 m2

5 cm 1623 100 x 50 cm 5,0 m2 100 m2

6 cm 1630 100 x 50 cm 4,0 m2 80 m2

8 cm 1647 100 x 50 cm 3,0 m2 60 m2

10 cm 1654 100 x 50 cm 2,5 m2 50 m2

12 cm 1661 100 x 50 cm 2,0 m2 40 m2

14 cm 3597 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

16 cm 3436 100 x 50 cm 1,5 m2 30 m2

18 cm 5232 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

20 cm 3825 100 x 50 cm 1,0 m2 20 m2

Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

3 cm 4297 125 x 60 cm 8,0 m2 160 m2

4 cm 4303 125 x 60 cm 6,0 m2 120 m2

5 cm 4310 125 x 60 cm 5,0 m2 100 m2

6 cm 4327 125 x 60 cm 4,0 m2 80 m2

8 cm 4334 125 x 60 cm 3,0 m2 60 m2

10 cm 4341 125 x 60 cm 2,5 m2 50 m2

12 cm 4358 125 x 60 cm 2,0 m2 40 m2

Brændbarhedsklasse: E ifølge SIST EN 13501-1, Flammehæmmende  /  B1 ifølge DIN 4102, Flammehæmmende
EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)2

Brændbarhedsklasse: E ifølge SIST EN 13501-1, Flammehæmmende   /   B1 ifølge DIN 4102, Flammehæmmende
EPS-EN 13163-L1-W2-T1-S2-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WD(V)10-WL(T)2

Til isolering af flade tage, perimeter-isolering og til gulv-isolering af undergulv /
cementgulv
•	Plader	med	alsidig	trinfals
•	tæt,	glat	overflade
•	mål	125	x	60	cm,	massefylde	32kg/m3 , trykstyrke pålydende værdi: 0,30 N/mm2

Til isolering af flade tage, perimeter-isolering og til gulv-isolering af undergulv / 
cementgulv
•	Plader	med	lige	kanter
•	prægede	overflader
•	mål	125	x	60	cm,	massefylde	32kg/m3 , trykstyrke pålydende værdi: 0,30 N/mm2

Til gulv-, isolering af flade tage,  f.eks. industrigulve og  parkeringsdæk
	•	Plader	med		alsidig	trinfals
	•	tæt,	glat	overflade
	•	mål	125	x	60	cm,	massefylde	38kg/m3, trykstyrke ved 10% sammenpresning 0,50 N/mm2

DEMIT XPS 300 SF  

DEMIT XPS 300 GK  

Tykkelse Lambda Plader pr. pakke Pakke

30 mm 0,033 W/mK 14 10,5 m2

40 mm 0,033 W/mK 10 7,50 m2

50 mm 0,033 W/mK 8 6,00 m2

60 mm 0,033 W/mK 7 5,25 m2

80 mm 0,033 W/mK 5 3,75 m2

100 mm  0,034 W/mK 4 3,00 m2

120 mm  0,034 W/mK 3 2,25 m2

140 mm 0,036 W/mK 3 2,25 m2

Tykkelse Lambda Plader pr. pakke Pakke

20 mm 0,034 W/mK 21 15,75 m2

30 mm 0,034 W/mK 14 10,5 m2

40 mm 0,034 W/mK 10 7,50 m2

50 mm 0,034 W/mK 8 6,00 m2

60 mm 0,034 W/mK 7 5,25 m2

80 mm  0,035 W/mK 5 3,75 m2

100 mm  0,035 W/mK 4 3,00 m2

120 mm 0,035 W/mK 3 2,25 m2

140 mm 0,036 W/mK 3 2,25 m2

DEMIT XPS 500 SF  

Tykkelse Lambda Plader pr. pakke Pakke

40 mm 0,034 W/mK 10 7,50 m2

50 mm 0,034 W/mK 8 6,00 m2

60 mm 0,034 W/mK 7 5,25 m2

80 mm 0,035 W/mK 5 3,75 m2

100 mm 0,035 W/mK 4 3,00 m2

120 mm 0,0354 W/mK 3 2,25 m2

140 mm 0,036 W/mK 3 2,25 m2
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Tykkelse Artikelnumer Størrelse Pakke Palle

2,5 cm 807353 200 x 50 cm 5,0 m2 80 m2

3,5 cm 807360 200 x 50 cm 4,0 m2 60 m2

5 cm 807377 200 x 50 cm 3,0 m2 40 m2

7,5 cm 807384 200 x 50 cm 2,5 m2 28 m2

10 cm 807391 200 x 50 cm 2,0 m2 20 m2

12,5 cm 807407 200 x 50 cm 1,5 m2 16 m2

15 cm 807414 200 x 50 cm 1,5 m2 14 m2

Tykkelse Artikelnumer Størrelse Pakke Palle

2,5 cm 804581 200 x 50 cm 5,0 m2 80 m2

3,5 cm 804598 200 x 50 cm 4,0 m2 60 m2

5 cm 804604 200 x 50 cm 3,0 m2 40 m2

7,5 cm 804611 200 x 50 cm 2,5 m2 28 m2

10 cm 804628 200 x 50 cm 2,0 m2 20 m2

12,5 cm 804635 200 x 50 cm 1,5 m2 16 m2

15 cm 804642 200 x 50 cm 1,5 m2 14 m2

Cementbunden 3-lags plade med EPS stift grafitskum 
( λ = 0,032 W/mK )

Cementbunden 2-lags plade med EPS stift grafitskum 
( λ = 0,039 W/mK )

Cementbunden 3-lags plade med EPS stift grafikskum 
( λ = 0,039 W/mK )

Tykkelse Artikelnumer Størrelse Pakke Palle

2,5 cm 603771 200 x 50 cm 5,0 m2 80 m2

3,5 cm 603788 200 x 50 cm 4,0 m2 60 m2

5 cm 603795 200 x 50 cm 3,0 m2 40 m2

7,5 cm 603801 200 x 50 cm 2,5 m2 28 m2

10 cm 603818 200 x 50 cm 2,0 m2 20 m2

12,5 cm 804567 200 x 50 cm 1,5 m2 16 m2

15 cm 804574 200 x 50 cm 1,5 m2 14 m2

* Overflade: Gråcement GZ (Standard)   * Kanter: Lige kanter GK (Standard)

DEMIT Kombiplade NEO3 

DEMIT Kombiplade DP2

DEMIT Kombiplade DP3
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Tykkelse Artikelnumer Størrelse Pakke Palle

2,5 cm 807353 200 x 50 cm 5,0 m2 80 m2

3,5 cm 807360 200 x 50 cm 4,0 m2 60 m2

5 cm 807377 200 x 50 cm 3,0 m2 40 m2

7,5 cm 807384 200 x 50 cm 2,5 m2 28 m2

10 cm 807391 200 x 50 cm 2,0 m2 20 m2

12,5 cm 807407 200 x 50 cm 1,5 m2 16 m2

15 cm 807414 200 x 50 cm 1,5 m2 14 m2

Tykkelse Artikelnumer Størrelse Pakke Palle

2,5 cm 804581 200 x 50 cm 5,0 m2 80 m2

3,5 cm 804598 200 x 50 cm 4,0 m2 60 m2

5 cm 804604 200 x 50 cm 3,0 m2 40 m2

7,5 cm 804611 200 x 50 cm 2,5 m2 28 m2

10 cm 804628 200 x 50 cm 2,0 m2 20 m2

12,5 cm 804635 200 x 50 cm 1,5 m2 16 m2

15 cm 804642 200 x 50 cm 1,5 m2 14 m2

Cementbunden 3-lags plade med EPS stift grafikskum 
( λ = 0,039 W/mK )

Tykkelse Artikelnumer Størrelse Pakke Palle

2,5 cm 603771 200 x 50 cm 5,0 m2 80 m2

3,5 cm 603788 200 x 50 cm 4,0 m2 60 m2

5 cm 603795 200 x 50 cm 3,0 m2 40 m2

7,5 cm 603801 200 x 50 cm 2,5 m2 28 m2

10 cm 603818 200 x 50 cm 2,0 m2 20 m2

12,5 cm 804567 200 x 50 cm 1,5 m2 16 m2

15 cm 804574 200 x 50 cm 1,5 m2 14 m2

* Overflade: Gråcement GZ (Standard)   * Kanter: Lige kanter GK (Standard)

Cementbunden 3-lags plade med mineraluld 
( λ = 0,040 W/mK )

Træuld-letkonstruktionsplader (cementbunden 1-lags plade)

Akustikplader af mineraliseret træuld med fin struktur 
- Fibre med en bredde på 2 mm

Akustikplader af mineraliseret træuld med fin struktur
- Fibre med en bredde på  1 mm

Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

5 cm 603825 200 x 50 cm 3,0 m2 40 m2
7,5 cm 603832 200 x 50 cm 2,5 m2 28 m2
10 cm 603849 200 x 50 cm 2,0 m2 20 m2
12,5 cm 804543 200 x 50 cm 1,5 m2 16 m2
15 cm 804550 200 x 50 cm 1,5 m2 14 m2

Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

1,5 cm 807421 200 x 50 cm 3,0 m2 110 m2

2,5 cm 603856 200 x 50 cm 2,5 m2 80 m2

3,5 cm 603863 200 x 50 cm 2,0 m2 60 m2

5 cm 603870 200 x 50 cm 1,5 m2 40 m2

7,5 cm 807438 200 x 50 cm 1,5 m2 28 m2

Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

2,5 cm 807445 200 x 50 cm 3,0 m2 80 m2

3,5 cm 807452 200 x 50 cm 2,5 m2 60 m2

5 cm 807469 200 x 50 cm 2,0 m2 40 m2

Tykkelse Artikelnummer Størrelse Pakke Palle

2,5 cm 807476 200 x 50 cm 3,0 m2 80 m2

3,5 cm 807483 200 x 50 cm 2,5 m2 60 m2

5 cm 807490 200 x 50 cm 2,0 m2 40 m2

DEMIT  Kombiplade DTO3

DEMIT   Kombiplade D

DEMIT   Kombiplade Akustik
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Armeringsnet - orange - af glasfibre til armering af  basislaget
•	Bredde	1,1	m
•	fordelen	ved	dette	net	er	det	lille	antal	overlapninger	på	facadeoverfladen	samt	hurtigere	

udførelse
•	alkalisk	bestandig	og	med	plastik	overtrukket	glasfibernet
•	bredde	på	åbningerne		4	x	4	mm.

PVC hjørnevinkel med net til forstærkning af hjørner (90o) og vægåbninger i facaden

Fleksibel PVC hjørneprofil med net til udførelse af hjørner, der er større eller mindre end 90º

Armeringsnet - hvid -  af glasfibre til armering af basislaget
•	Bredde	1,0	m
•	alkalisk	bestandig	og	med	plastik	overtrukket	glasfibernet
•	bredde	på	åbningerne		4	x	4	mm.

DEMIT tekstil glasgitter 

DEMIT hjørnevinkel Profil 

DEMIT Fleksibel Profil

Artikelnummer Pakke-enhed Længde
1 Palle  

(33 ruller)  Forbrug  

3443 Rulle / 55 m2 55 m 1815 m2 1,1 m2/ m2

Artikelnummer Pakke-enhed Længde
1 Palle  

(33 ruller) Forbrug

2460 Rulle / 50 m2 50 m 1650 m2 1,1 m2/ m2

2477 Rulle / 338 m2 130 m 1,1 m2/ m2

Type Artikelnummer
Pakke-
enhed

Dimensions-
længde  

med overlapning   8 / 12 cm 2125 40 stk. 2,5 m

med overlapning  10 / 15 cm 2149 50 stk. 2,5 m

med overlapning  20 / 20 cm 2132 25 stk. 2,5 m

Type Artikelnummer
Pakke-
enhed

Dimensions-
længde  

Hjørneprofil med net 2156 Rulle 50 m

Bredde
1,1 m

Tilbehør til WDVS – detaljer 
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Endeprofil med net til udførelse af drypkanter (til altaner, fald, profil-afslutninger …)

APU Liste  - Standard
•	til	udarbejdelse	af	monteringen	af	vinduer	og	døre	med	facaden
•	montering	af	isoleringen	mellem	vinduesrammen	og	isolering

Profil med indlæg af holdbart elastisk gummi og armeringsnet
•	Profil	V	anvendes	til	udførelse	af	fuger	med	en	bredde	på	5	-	30	mm	i	hjørner
•	Profil	E	anvendes	til	udførelse	af	fuger	med	en	bredde	på	5	-	30	mm	på	plane	flader

APU Liste  - med 3D forsegling
•	til	udførelse	af	en	vandtæt	facadeafslutning	på	vinduer	og	døre,	der	muliggør	3D	bevægelighed	
•	særdeles	egnet	til		tætning	af	vinduer	og	døre,	der	er	udsat	for	store	temperatursvingninger	og	

voldsom regn 
•	montering	af	isoleringen	mellem	vinduesrammen	og	isolering.

DEMIT Drypkant profil

DEMIT Puds og Beskyttelsesliste (APU Liste)

DEMIT DilatationsfugeProfil 

Type Artikelnummer
Pakke-
enhed

Dimensions-
længde  

Drypkant profil 2163 20 stk. 2,5 m

Type Artikelnummer
Pakke-
enhed

Dimensions-
længde

Standard 2170 25 stk. 1,4 m

Standard 2187 25 stk. 2,4 m

Type Artikelnummer
Pakke-
enhed

Dimensions-
længde  

V – Form 2200 30 stk. 2,5 m

E – Form 2194 30 stk. 2,5 m

Type Artikelnummer
Pakke-
enhed

Dimensions-
længde  

med 3D forseglingsbane 7564 25 stk. 1,4 m
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Sokkelafslutningsprofil U-formet af blank aluminium
•	 til installation af isoleringsplader i lige flugt og til stødsikre kanter
•	 som afslutning eller afgrænsning af facadearealet fra sokkelområdet.

Todelt sokkelprofil af UV stabiliseret hårdt PVC
•	 Til isoleringstykkelser, variabel 100 - 160 mm
•	 ingen kuldebroer
•	 drypkant for bortledning af vand

DEMIT SokkelProfil Alu

DEMIT SokkelProfil PVC

Bredde  Artikelnummer Dimension  
 4 cm 1982 Længde 2,5 m

 5 cm 1999 Længde 2,5 m

 6 cm 2002 Længde 2,5 m

 8 cm 2019 Længde 2,5 m

 10 cm 2026 Længde 2,5 m

 12 cm 2033 Længde 2,5 m

 14 cm 2040 Længde 2,5 m

 16 cm 3993 Længde 2,5 m

 18 cm 5577 Længde 2,5 m

 20 cm 5584 Længde 2,5 m

Befæstigelsesmateriale, med afstandsholder og  forbindelseselementer, til U-Profiler af 
aluminium til facadeafslutninger

DEMIT MontageSæt

Type Artikelnummer
Pakkeenhed

        indhold  
 til befæstigelse af U-Profiler 7045 75 x skruer

    10 x forbindelsesstykker
    50 x afstandsholdere

Tilbehør til WDVS – detaljer 

44



Vg
ra

dn
i p

rip
om

oč
ki

 za
 fa

sa
de

Ti
lb

eh
ør

 ti
l  W

DV
S

Ko
m

po
ne

nt
erDEMIT Panzerprofil med integreret panservæv til DEMIT isoleringssystemer 

med tyndt og middeltyndt lag

Ophængningsprofil til den perfekte sokkeludførelse
•	 Placeres på traditionel Alu-sokkel profil i U-form og giver pga. væv og drypkanter et rent finish 
•	 anbefales til anvendelse af ubestrøgne Alu-sokkel profiler.

Afdækningsprofil Alu med eller uden befæstigelsesben

DEMIT PanzerProfil 

DEMIT OphængningsProfil

DEMIT AfdækningsProfile
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Slagdyvel af kunststof  til isoleringsplader af Styropor og mineraluld  
•	Dybde	på	forankring	i	de	bærende	underlag	≥	40	mm

DEMIT Slagdyvel

Længde på anker Artikelnummer
 Isolationstykkelse  
 Renovering  Nybyggeri

Karton-
 indhold

PP - 100 mm 2217 40 mm 60 mm 600 stk.

PP - 120 mm 2224 60 mm 90 mm 600 stk.

PP - 140 mm 2231 80 mm 110 mm 600 stk.

PP - 160 mm 2255 100 mm 130 mm 600 stk.

PP - 180 mm 2262 120 mm 150 mm 600 stk.

PP - 200 mm 5812 140 mm 160 mm 600 stk.

Befæstigelsesmateriale

Befæstigelsesanker med skruebolte til underlag af træ, for alle former for isolation, med stor 
udtrækningskraft
•	til	anvendelse	i	isoleringssystemer	og	ved	mekanisk	befæstigelse	på	underlag	af	træ.

Længde på anker Artikelnummer
 Isolationstykkelse  
 Renovering  Nybyggeri

Karton-
 indhold  

PZV - Længde 35 mm / 60 609094 50 mm 70 mm 400 stk.

PZV - Længde 60 mm / 60 5829 70 mm 100 mm 400  stk.

PZV - Længde 90 mm / 60 610236 110 mm 140 mm 400 stk.

PZV - Længde 120 mm / 60 5836 140 mm 160 mm 300 stk.

PZV - Længde 150 mm / 60 610274 170 mm 210 mm 300 stk.

PZV - Længde 200 mm / 60 610687 220 mm 310 mm 200 stk.

Slagdyvel af kunststof med metalbolte til alle former for isolering, med stor 
udtrækningskraft

Længde på anker Artikelnummer
 Isolationstykkelse  
 Renovering  Nybyggeri

Karton-
 indhold  

PSK - 100 mm 5720 30 mm 50 mm 200 stk.

PSK - 120 mm 5737 50 mm 70 mm 200 stk.

PSK - 140 mm 3818 70 mm 90 mm 200 stk.

PSK - 160 mm 5744 90 mm 110 mm 200 stk.

PSK - 180 mm 5751 110 mm 130 mm 200 stk.

PSK - 200 mm 2279 120 mm 150 mm 200 stk.

PSK - 220 mm 3368 130 mm 160 mm 200 stk.

PSK - 260 mm 3474 160 mm 200 mm 200 stk.
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DEMIT Skruedyvel
Hilti-Helix skruedyvel til statisk relevant isoleringsplade-befæstigelse af EPS og 
mineraluld
•	Universal-skruedyvel	til	beton,	hel	eller	perforeret	beton
•	en	dyvel	til	alle	gængse	isoleringstykkelser,	af	EPS	og	mineraluld

Skruedyvel til statisk relevant isoleringsplade-befæstigelse af EPS og 
mineraluld
•	Universal-skruedyvel	til	beton,		hel	eller	perforeret	beton
•	en	dyvel	til	alle	gængse	isoleringstykkelser	af	EPS	og	mineraluld

* til montering af isolering på op til 20 cm’s tykkelse
** til montering af isolering på op til 36 cm’s tykkelse

Type Artikelnummer
Karton-

 indhold  
D 8-FV 125 5195 150 stk.

D 8-FV 155 5201 150 stk.

D 8-FV 215 5218 100 stk.

D 8-FV VS EPS-tab 5225 600/2400** stk.

D 8-SW Montageværktøj** 1 stk.

D 8-SW 2 Montageværktøj** 1 stk.

Reservekerne 5 stk.

Reserve afstandsholder 1* stk.

Kontrol kaliber 1 stk.

Længde på anker Artikelnummer
Karton-

 indhold  
PPV - 120 mm 616979 200 stk.

PPV - 140 mm 617655 200 stk.

PPV - 160 mm 617662 200 stk.

PPV - 180 mm 615569 200 stk.

PPV - 200 mm 615576 200 stk.

PPV - 220 mm 613268 200 stk.

PPV - 240 mm 617570 200 stk.

PPV - 260 mm 617679 200 stk.

PPV - 280 mm 613114 200 stk.

PPV - 300 mm 617686 200 stk.
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Tilbehør 

DEMIT monteringsværktøj & rondeller

Artikelnummer
Pakke-
enhed  

DEMIT PVC Fræser 6147  Pakke med 5 stk.

DEMIT EPS 039 Rondel - hvid 6130  Pakke med 100 stk.

DEMIT EPS 032 Rondel -  grå 6093  Pakke med 100 stk.

DEMIT - Rondel gul 7847  Pakke med 100 stk.

DEMIT monteringsværktøj til PPV skruedyvler  Pakke med 1 stk.
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Færdigmonteret, bæreplade af lakeret kunststof med 
special belægning, skærebue i aluminium, 
fjederklemmer lige uden afbøjning af skærestrengen, forberedt til  
alt ekstraudstyr, 2 justerbare anslagsvinkler, 
bue er ikke længere i kredsløb, trafo med termosikring.

Færdigmonteret, bæreplade af vandfast serigrafiplade, 
skærebue i aluminium, fjederklemmer lige uden afbøjning af 
skærestrengen, forberedt til  alt ekstraudstyr, bue er ikke længere
i kredsløb, trafo med termosikring. 

Færdigmonteret, bæreplade af vandfast serigrafiplade ulakeret,
skærebue i aluminium, enkel fjederklemme til skærestrengen, bue 
ikke længere i kredsløb, trafo med  termosikring.

DEMIT Styro-Schneider Styroboy

DEMIT Styro-Schneider Profi

DEMIT Styro-Schneider Basic

Skærehøjde Skærelængde  Watt/Trafo Vægt
31 cm 105 cm 200 13 kg

31 cm 135 cm 200 14 kg

Skærehøjde Skærelængde  Watt/Trafo Vægt
33 cm 107 cm 200 13 kg

33 cm 135 cm 200 14 kg

Skærehøjde Skærelængde  Watt/Trafo Vægt
22 cm 105 cm 200 9 kg

22 cm 135 cm 200 10 kg
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Standardlængderne er 1 m, 1,25 m und 2 m.

Standardlængderne er 1 m, 1,25 m und 2 m.

DEMIT vinduesprofiler

DEMIT gesimser

Artikelnummer Type Dimensioner  
2484 1 7 x 2 cm

2491 2 7 x 2 cm

2507 3 7 x 3 cm

2514 4 7 x 3 cm

2521 5  7 x 3 cm

2538 6 8,5 x 3,5 cm

2545 7 11 x 4 cm

2552 8 11,5 x 3,5 cm

2569 9 11,5 x 3,5 cm

2576 10 11,5 x 3,5 cm

2583 11 12 x 3 cm

2590 12 12 x 3,5 cm

2606 13 13 x 3 cm

2613 14 13 x 3,5 cm

2620 15 13 x 4,5 cm

2637 16 13,5 x 2,5 cm

2644 17 13,5 x 3,5 cm

2651 18 13,5 x 3,5 cm

2668 19 14 x 3 cm

2675 20 14 x 5 cm

2682 21 14,5 x 4 cm

2699 22 15 x 4 cm

2705 23 15 x 4 cm

2712 24 18 x 4,5 cm

Artikelnummer Type Dimensioner  
2729 1 7,5 x 6,5 cm

2736 2 8 x 6 cm

2743 3 9 x 6 cm

2750 4 12 x 6 cm

2767 5 12,5 x 10 cm

2774 6 13 x 5 cm

2781 7 13 x 7 cm

2798 8 13 x 7 cm

2804 9 14 x 6 cm

2811 10 14 x 7 cm

2828 11 14 x 7,5 cm

2835 12 15 x 8 cm

2842 13 15,5 x 7 cm

2859 14 15,5 x 8 cm

2866 15 25 x 10 cm

Med dekorative facadeprofiler er det muligt at udføre tagudhæng, gesimser, pyntelister omkring vin-
duer og detaljer på hjørner uden kuldebroer. Flader, der udsættes for vejrlig, behandles med grunder. 
Profilerne klæbes på underlaget eller isoleringen med klæbemørtel og facadefarve. Udover de stan-
darder, der er angivet i tabellen, tilbyder vi også profiler efter bestilling. 

Dekorative facadeprofiler
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DEMIT kantprofiler

DEMIT fodprofiler

DEMIT hjørnestensprofil

Artikelnummer Type Dimensioner
2873 1 10 x 2 cm

2880 2 13,5 x 3 cm

2897 3 12 x 2,5 cm

2903 4 15 x 3 cm

2910 5 18x3,5 cm

Artikelnummer Type Dimensioner  
2927 1 21,5 x 16 cm

2934 2 25 x 18 cm

2941 3 33 x 20 cm

2958 4 33 x 20 cm

2965 5 27 x 27 cm

2972 6 32,5 x 19 cm

Artikelnummer Type Dimensioner  
2989 1 33 x 40 cm

2996 2 33 x 50 cm

3009 3 33 x 40 cm

3016 4 33 x 50 cm

3023 3+3 Sammensætning

3030 3+4 Sammensætning

3047 4+4 Sammensætning 

3054 1 18 x 20 x 5 cm

3061 2 20 x 25 x 5 cm

3078 3 25 x 30 x 4 cm
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Mal Deres 
hus med  
Demit Farver
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                           BESTILLINGSSEDDEL 

Varenr.            Produkt navn                                                          Antal 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                      Ordre sendes til info@demit.dk 

Firma: 

Kontakt person: 

Dato: 
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GENERELLE BETINGELSER 
GENERELT 
De i det følgende angivne handelsbetingel-
ser gælder for alle bestillinger og fremtidige 
leverancer for alle købere og handels-
partnere, også selv om betingelserne ikke 
specifikt er angivet i  salgsdokumentet. 
Købsbetingelser, som køber bestemmer 
uden sælgers bifald, er ikke forpligtende, 
selvom de er anført ved bestillingen. Even-
tuelle ændringer i de generelle betingelser 
er kun muligt med skriftlig tilladelse fra 
sælger. I tilfælde af en særlig aftale skal 
sælger lave en tilføjelse til de generelle 
betingelser. Denne aftale er kun gyldig efter 
bekræftelse fra både sælger og købers side. 
De i prislisten angivne tekniske data er af 
informativ natur, hvorfor det er nødven-
digt at kontrollere dem før bestilling. Vi 
forbeholder os ret til at ændre produkter på 
grund af tekniske forbedringer og udvikling 
af disse.

PRISER 
Priserne på produkterne er angivet i EUR 
og indeholder ikke moms.  Priserne er 
gældende fra EXW (sælgers lager i Brovst), 
læsset på transport, medmindre andet ud-
trykkeligt er aftalt. Transportomkostninger 
på købers regning. 

GÆLDENDE PRISER 
Priserne er gældende fra den dato, der er 
angivet i prislisten og indtil videre, eller til 
udgivelse af en ny prisliste. Sælger forbe-
holder sig ret til at foretage prisændringer 
uden varsel. I tilfælde af forudbetaling  
ved en proforma faktura garanterer vi for 
priserne indtil levering af varerne.  

BETALINGSBETINGELSER 
Bestilte standardvarer skal være betalt før 
afsendelse eller indenfor den kontraktmæs-
sige vedtagne frist med passende sikkerhed 
for betaling, som sælger skriftligt har 
bekræftet. Afslag i form af kontant-rabat 
gives kun, hvis det udtrykkeligt er aftalt 
og bekræftet af direktionen. Fakturaen vil 
blive udstedt efter afsendelsen, og er uaf-
hængig af tidspunktet for modtagelsen af   
varerne hos kunden. 

EJENDOMSRET 
Sælger forbeholder sig ejendomsretten 
over de leverede varer, indtil fuld betaling 
af faktura er modtaget samt eventuelle 
morarenter ved for sen betaling. Varer, som 
sælger har ejendomsretten over, skal af 
køber lagres hensigtsmæssigt og beskyttes 
mod ugunstige vejrforhold, brand, tyveri, 
osv. I tilfælde af konkurs,  betalingsstands-
ning eller likvidation hos køber har sælger 
ejendomsretten over købers aktiver, hvad 
angår ubetalte fakturaer for de leverede va-
rer og eventuelle morarenter. Selv i tilfælde 
hvor køber har solgt varen til tredie person 
eller har anvendt den, har sælger ejendoms-
retten over varen, eller over den forholds-
mæssige andel af det objekt i hvilket varen 
er anvendt. Hvis betalingen af de leverede 
varer er sikret med en veksel eller andet 
finansielt instrument, ophører sælgers ejen-
domsret først ved indløsning af veksel hhv. 
det finansielle instrument.

LEVERING 
Levering af standardvarer fra EXW (Sælgers 
lager i Brovst), læsset på købers transport-
middel. Sælger kan på skriftlig anmodning 
og instruktion fra køber bestille  transport 
af den bestilte vare på købers regning og 
risiko.

LEVERINGSFRIST 
Leveringstiden for standardprodukter på 
lager er op til fem arbejdsdage fra ordre-
bekræftelse. For produkter efter ordre 
aftales leveringstiden ved ordrebekræf-
telse. I tilfælde af force majeure (Brand, 

naturkatastrofer, eksplosioner, krig, strejke 
osv.) eller uforudsigelige omstændigheder 
(større skader,  manglende evne til indkøb 
af råstoffer osv.) kan sælger eller køber af-
stå fra bestillingen uden skadeserstatning 
eller parterne kan aftale nye leveringsbe-
tingelser.

EMBALLAGE 
Emballage ifølge købers interne standarder 
er indkalkuleret i produktpriserne; særlige  
krav med hensyn til emballage er dog på 
købers regning.  
Hvis varen er pakket på Europaller, skal 
disse returneres eller medregnes. Køber 
kan returnere pallerne indenfor en frist 
på 30 dage fra den dag, varen blev leveret. 
Sælger udsteder en kreditnota herfor til 
køber. Fjernelse af emballage fra lager hhv. 
fra byggeplads efter brug medfører ingen 
omkostninger for sælger.

REKLAMATIONER 
I tilfælde af en mængdereklamation eller  
synlige ydre skader er køber forpligtet til 
overfor sælger senest otte (8) dage fra 
overtagelsesdagen af varen at underrette 
denne og informere om forsendelsen samt 
vedlægge en kommissionsprotokol, der 
skal være bekræftet af transportøren. 
Hvis køber har indgået aftale med trans-
portøren, er overdragelsesstedet sælgers 
lager, og en reklamation er ikke mulig. I 
tilfælde af skjulte fejl forpligter køber sig 
overfor sælger til straks efter opdagelsen 
heraf at underrette sælger, ellers vil køber 
miste alle rettigheder indenfor dette punkt. 
For skjulte fejl har køber retten til reklama-
tion indenfor en frist på seks (6) måneder 
fra leveringsdagen. Reklamationen skal 
vedlæg-ges forsendelsesordre, faktura, 
kontrolliste og en præcis beskrivelse af 
fejlene, således at sælger kan få et klart 
billede af situationen.  I tilfælde af en beret-
tiget reklamation er sælger forpligtet til at 
erstatte de fejlbehæftede varer  med tils-
varende varer uden fejl, eller reducere køb-
sprisen med en værdi, der svarer til værdien 
af det reklame-rede materiale. Eventuelle 
andre krav er udelukket. De reklamerede 
varer er sælgers ejendom og må ikke tages 
i anvendelse eller sælges uden skriftligt  
samtykke fra sælger. Reklamation over en 
delmængde af de leverede varer giver ikke 
køber ret til at tilbageholde betalingen for 
den øvrige del af varerne, som ikke er gen-
stand for reklamationen. 

IKKE-STANDARD VARER 
For varer, der ikke er angivet i prislisten 
eller som står opført uden pris, udarbejder 
sælger et produkttilbud, som indeholder 
alle leveringsbetingelser. Hvis ikke andet er 
angivet i tilbudet, har det en gyldighed på 
femten (15) dage.

ØVRIGE BESTEMMELSER 
For uhensigtmæssigt opbevarede varer, 
brugte varer eller varer anvendt i modstrid 
med de tekniske produktanvisninger og de 
faglige forskrifter for anvendelse af mate-
rialerne påtager producenten sig intet an-
svar. Uden  skriftlig samtykke fra sælger er 
returnering af varer ikke mulig.  Alle tvister 
skal løses mellem sælger og køber, og i mod-
sat fald  er retsmyndighederne i Hjørring 
ansvarlig for løsning af tvisten. 

BESTILLING AF VARER 
Vi modtager bestillinger i skriftlig form, 
hhv. med bestillingsseddel. Ved bestilling 
er det nødvendigt at tage højde for pak-
keenheden (pakke, spand, sæk, palle, osv.). 
Der skal angives den ønskede leveringsdato 
såvel som sted og leveringsmåde. Ved  
bestilling af varer skal produkternes ob-
ligatoriske titel og  identifikationsnummer 
angives. Produktordrer modtages af kunde-

INFORMATION 
Alle tekniske informationer om vore stan-
dard- og specialprodukter, såvel som alle 
nødvendige  salgsinformationer om de i 
prislisten præsenterede varer kan indhen-
tes hos kundeservice   

De generelle salgsbetingelser er gældende 
fra 01.01.2013 og indtil en ny udgivelse.

service hos Demit Danmark, info@demit.dk.

Demit Danmark, info@demit.dk
www.demit.dk
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