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RIAS Facadepanel
Polycarbonat facadepaneler ses mere og 
mere i Danmark, men har igennem ad-
skillige år bevist sit værd i store dele af 
Europa. RIAS Facadepaneler anvendes 
som hel eller delvis facadeløsning og giver 
store muligheder for at skabe spændende 
løsninger uden at gå på kompromis med 
de arkitektoniske tanker. 

RIAS Facadekoncept består af panelerne 
samt et komplet og enkelt monteringspro-
gram. Monteringen er skjult, så det visuelle 
udtryk ikke forstyrres.

Facadekoncept med unikke fordele
RIAS Facadepaneler er produceret i slag-
fast polycarbonat og fås i klar, opal og i 
flere flotte farver, hvilket er med til at skabe 
et godt lysindfald og muligheden for flotte 
farvespil. Samtidig giver facadekonceptet 
mulighed for at skabe et elegant eller smart 
udseende med et lyst og åbent miljø.

Med en ekstrem styrke, formstabilitet, høj 
vejrbestandighed og en brandgodkend-
else i klasse B-s1,d0  er RIAS Facadekon-
cept et naturligt valg til bygninger, der skal 
kunne tåle det danske klima.

Projekttilpassede leverancer
RIAS Facadekoncept er gennemprøvet og 
leveres som projekttilpassede løsninger. 
Dette giver en række fordele på bygge-
pladsen, hvor montagen optimeres gen-
nem en hurtigere og nemmere proces, 
og samtidig giver det større sikkerhed for 
en optimal slutkvalitet med mindre res-
sourcespild.

Ved nogle projekter er et ekstra pift et print 
på panelerne, hvilket klart er muligt. 

Montering
RIAS Facadepaneler er nemme at mon-
tere ved hjælp af det enkle og komplette 
tilbehørsprogram. Læs mere herom i monte-
ringsvejledningen på www.rias.dk.

Rengøring og vedligehold
RIAS Facadepaneler er stort set vedlige-
holdelsesfrie. Er rengøring nødvendig 
anbefales det at bruge rigeligt med vand 
evt. tilsat en mild naturel sæbe. Opløs-
ningsmidler og kemikalier må ikke an-
vendes, idet det kan beskadige overflade 
og i værste fald ødelægge panelet.

Flot løsning til facader, hvor farver, materialer og konstruktion går op i en højere enhed

Fordele:
• Unikke designmuligheder
• Facader på facade
• Ekstrem styrke, formstabilitet  
 og høj vejbestandighed
• Stor lysgennemgang
• God isoleringsevne
• Spændende farvevirkninger
• Ingen synlige samlinger
• Brandgodkendelse i klasse  
 B-s1,d0 
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Ideel anvendelse
RIAS Facadepaneler er primært tiltænkt 
byggerier, hvor totaløkonomien ofte har 
en betydning for valg af materialer lige-
som følgende projekter:

• Sports- og aktivitetshaller 
• Butikscentre 
• Erhvervsbyggerier 
• Lagerhaller 
• Kontor- og boligbyggerier

D
er

 ta
ge

s 
fo

rb
eh

ol
d 

fo
r f

ej
l o

g 
te

kn
is

ke
 æ

nd
rin

ge
r. 

 
A

rti
ke

l n
r. 

 2
00

1/
01

19

 40 mm  40 mm   50 mm 60 mm

 10X-struktur      4-lags     7-lags  13-lags 13-lags

Materiale   Polycarbonat

Pladebredde 500 mm  500 mm  500 mm 500 mm

Max. pladelængde 12 meter  12 meter  12 meter 12 meter 

Farve        Klar & Opal

   Andre farver på forespørgsel

Lysgennemgang, Klar 52 %            60 %     56 %    40 % 39 % 

Lysgennemgang, Opal 44 %            40 %     36 %  22 % 20 %

Isoleringsevne, U-værdi (W/m2K) 0,99              1,42        1,08   0,78 0,69 

Brugstemperatur    -40 til +120 °C     

Taghældning     
(ved anvendelse som tagplader)     Min. 15 %

Brandklassifikation EN 13501-1     B-s1,d0 

Garanti (brud og lysgennemgang)     10 år

RIAS Facadepanel Clickfix 1040 Akrapan Akrapan Akrapan 


