
1

Jan 2013 
2.620 SE

Monteringsanvisningar
Cedral® Panel/Click

Stefan
Fibab



2



3

Användning
Cedral används som fasad- och beklädnadsmaterial vid både 
nybyggnad och renovering. Enkel infästning (fastspikning eller 
fastskruvning på en träkonstruktion), dekorativ finish, långa 
segment och enkel förbearbetning är några av fördelarna med 
denna produkt. 
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Cedral Panel lämpar sig särskilt väl till följande konstruktioner

1) Fasadbeklädnad
2) Gavelbeklädnad
3) Underbeklädnad, takfötter och vindskivor
4) Vindskupor

I samband med andra användningsområden och monterings- 
metoder bör ivarsson Sverige kontaktas för rådgivning.

Dimensioner Panel
Tjocklek 10 mm  (±10 %)
Längd (Cedral/Smooth) 3600 mm  (±5 mm)
Bredd 190 mm  (±1,5 mm)
Vinkelräthet 3 mm 
Vikt (torr) 11,2 kg/st.

Dimensioner Click
Tjocklek 12 mm  (±10 %)
Längd (Cedral/Smooth) 3600 mm  (±5 mm)
Bredd 190 mm  (±1,5 mm)
Vinkelräthet 3 mm 
Vikt (torr) 12,2 kg/st.
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Färg
Cedral Panel har en färdigbehandlad yta och levereras i tio grund- 
läggande standardfärger samt ofärgade men väderbeständiga 
paneler. Click finns i färger markerade med (*)

Färg     ivarsson     RAL       NCS      

VIT* C01 9003 S 0500 - N

GRÅ* C05 7047 S 3000-N 

SAND* C03 1019 S 3005-Y20R

BEIGE* C02 1015 S 1010-Y20R

OLIV C06  S 3005-G20Y

ANTRAZIT  Smooth   C18               7024 S 7502 - B

ANTRAZIT  Classic    C19     7016   

BRUN C30 8007 S 6020 - Y 40 R 

GRANIT C15  S 6005 - R 80 B

SVART* C50 9011 S 9000 N

FALURÖD C20

Färgkoderna är endast vägledande och skall inte användas som 
mall för målning av andra byggelement som fönster mm.

Måla alltid en provbit och jämför med er Cedral innan ni påbörjar 
ytterliggare målning.

De resterande Cedral panel färgerna kan beställas vid en min. 
mängd på 345 st. Lev. tid ca. 6 veckor.
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Förarbetesinformation
Sågning och borrning bör utföras i torra omgivningar. Såg- och 
borrspån ska genast avlägsnas från panelen. Spån och damm 
som inte avlägsnas kan orsaka permanenta fläckar.

1. Sågning
Kapsåg (snabbkörande) med diamantsågklinga utan tänder, stick-
såg med sågblad med tänder av hårdmetall och/eller fogsvans.

 
 

 
Sticksåg  

Kapsåg Sågbladstyp  Diamant klinga -Hårdmetalklinga 

Slagsax för 
klippning av Panel

Sågbladstyp Bosch T141 HM



9

2. Slutbearbetning av kanter
Fin slipduk eller slipblock för slipning

3. Borrning
Förborrning är inte nödvändig med undantag för lockmontering 
(1 på 2). Om borrade hål önskas kan detta enkelt låta sig göras.
Använd hårdmetallborr med ett 60* borrspets. För större hål använd 
hålsåg med hårdmetall tänder.
 
Vi rekommenderar Zebra hålsåg från Wurth. 
Vid håltagning skall panelen alltid understöd-
jas för bästa resultat.

Infästning Cedral Panel 

4.  Skruvning
Använd ivarssons i-fix skruv med pulverlackerat huvud där ni får 
synliga skruvar. Vid dold infästning skall man använda ivarssons 
sqd-skruv med försänkt torxhuvud och borrspets. 

5. Spikning
För montage med spik kan följande spik från Pas-
lode eller liknande användas: Trådspik, Rostfri 4A, 
Syrafast. Lågkullrigt huvud – IN 2,5 x 50 TUN nr. 
1373564.

Infästning Cedral Click

4.  Skruvning

Click monteras med click-clips och medföljande skruv.
Använd färgad i-fix skruv 4,8 x 39 mm, där skruvhuvudet är synligt.

De kan skruvas i direkt utan förborrning.



10

6. Fogning
Om fogning önskas bör bara neutral fogmassa användas eftersom  
silikonmaterial kan orsaka permanenta missfärgningar.

7. Målning av sågkanter
Av estetiska skäl bör alla sågade kanter målas, till detta använder 
man ivarssons färg för kantmålning. Rengör ytan från all smuts 
innan ni målar kanten, kanterna måste vara helt torra innan målning 
.Rör alltid om färgen ordentligt innan ni börjar måla. Måla med 
svamp eller liten roller. Undvik att måla på framsidan av panelen 
eftersom det kan förekomma färgskillnader mellan panelens origi-
nalfärg och kantfärgen. Blanda inte färgen med andra produkter.

Vid eventuell bättringsmålning kontakta er närmsta färghandel för 
att blanda rätt kulör efter ett prov från panelen. Måla alltid ett prov 
innan påbörjar er målning. Följ instruktionerna på färgburken.

Målning – Förbehandling
Ytorna som ska behandlas bör rengöras så att all smuts, fett samt 
lösa och skadade delar avlägsnas ordentligt. Därefter ska ytorna 
torka. Innan måleriarbetet påbörjas bör underlaget som behandlas 
vara helt stelnat och torrt. 

8. Cedral med målad yta

Cedral kan målas med en diffusions öppen vattenbaserad akryl-
färg, avsedd för utvändigt bruk. Det rekommenderas att slipa ytan 
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CEDRAL CLICK 
PRODUCT INFORMATION SHEET 

During the mechanical machining of panels, adequate 
machinery with dust extraction and/or ventilation should be 
foreseen. If dust extraction is not efficient, dust masks of type 
FFP2 or better according EN149:2001 should be used.

  
Sawing: 
When working on the sheet it must be sufficiently supported so that it does not sag. The sawing bench must be very stable and may not 
vibrate. The sheet may not be under tension when sawing. The sheet must be free of vibration and tension during sawing for a good saw 
cut. Cutting in the wrong way can cause delamination problems of the edge.  
 Hand circular saw with rail or stationary sawing machines: fast rotation with Universal Eternit cutting blade available at Leitz-Service  

(available diameters: 160, 190, 225 and 300 mm) 
 Jigsaw with carbide-tipped tooth cutting blade type T141 HM from Bosch (available from Eternit) 
 handsaw with  carbide-tipped tooth cutting blade 
 Sawed edges must be smoothened with sandpaper (grain P80) 

Drilling: 
The sheet should be supported around the hole to be drilled (e.g. by a wooden surface). 
 for holes: carbide-tipped twist drill (or completely in carbide) with a 60° nose angle (available from Eternit);  

available diameters: 5.0 – 6.0 – 7.0 – 8.3 – 9.5 – 11.0 mm 
 for round apertures: hole saw with carbide-tipped teeth (e. g. type Pionier from Metabo) 
 Sawed edges must be smoothened with sandpaper (grain P80) 

Fastening accessories: 
Depending on the application the following fastening accessories can be used (see application instructions for more information).  
 Blind fixing with special clips 
 Screwing: can be screwed directly without predrilling. Automatic screwing is also possible. 

Sealant: 
Only use neutral sealants. Non-neutral silicones or thiokols can result in spots. 

Retouching: 
For aesthetic reasons it is recommended to retouch CEDRAL CLICK on the sawn visible edges and in the event of damage. Retouching 
must take place with the appropriate coating system and in accordance with the coating conditions. The surface to be painted must be 
dry and free of dust and grease (dust and/or clean first if necessary). The coating supplied must be stirred well and may not be diluted. 
Retouch the surface with a brush or roller. NOTE! Retouching must be done with care and with respect for the appearance: only retouch 
the surface to be painted. 

Coating: 
When repainting CEDRAL CLICK one must first sand slightly before applying a new topcoat. Coating advice is available from ETERNIT. 

10 Handling

    
The sheets are packaged on pallets. They are to be transported under a tarpaulin. The sheets must be horizontally stacked on a flat 
surface. The sheets must always be sufficiently supported so that they do not sag. The sheets must be stacked in a dry ventilated space. 
If the sheets are stored outside, they must always be protected against rain by a tarpaulin or plastic cover. If the sheets do become wet 
in the packing, all packaging must be removed and placed in a way that they can dry out thoroughly. It is recommended to allow the 
sheets to acclimatise in the space where they are to be used. A sheet must always be lifted from a stack by two persons and then be 
carried vertically. A foil always has to remain between the stacked sheets in order to prevent paint damage.  

The planks should always be stacked with the tongue towards each other. 
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lätt och rengöra den noggrant innan målning utförs. Instruktioner 
för användning av en primer, ska utföras efter färgleverantörens 
anvisningar.

9. Emballage och hantering
Cedral är lång och ska därför alltid understödjas vid leverans och 
förvaring, panelen får heller inte staplas på ojämnt underlag. Embal-
laget från transporten ska avlägsnas, om panelen förvaras ute ska 
så ske i så få dagar som möjligt och panelerna ska ventileras och 
täckas med en pressening. Allra bäst är det att förvara panelerna 
under tak. Panelerna får inte bli våta när de ligger på pallen, då kan 
det uppkomma en avkalkning på panelerna som ger en färgskiftning 
på ytan. 

Det förväntas att montage av ivarpanel sker av behörig personal 
som har baskunskaper om byggmaterial och deras användning. 
Hanteringen av panelen bör ske enligt föreskrifter och vara fack-
mässigt utfört. Finns det tvivel om hur produkten ska hanteras bör 
man kontakta ivarsson Sverige för vidare monteringsanvisningar. 
ivarsson Sverige förbehåller sig rätten att löpande kunna förändra i 
monteringsanvisningarna.

 St./Pall m2/Pall Täckande m2/Pall
   (Överlappning 30 mm v/Panel) 

Panel 144 stk  98,4 m² 82,9 m² v/klink 
Click 115 stk 78,7 m2 74,5 m2 v/clips 
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Montering av Cedral
Allmänt
I den här handboken beskrivs ett antal grundläggande principer 
som alltid ska följas vid fastsättning av paneler med hjälp av  
spikar eller skruvar på en bärande trä- eller stålkonstruktion.  
Den vanligaste fastsättningsmetoden är horisontell placering av 
paneler med en överlappning på 30 mm.

Andra monteringsmetoder är möjliga, förutsatt att man tar hänsyn 
till bl.a. det maximala avståndet mellan fästpunkterna. Exempel kan 
ses på www.fibab.se där det finns ett antal detaljerade 
ritningar.
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Användningsområden
Följande riktlinjer gäller för byggnader upp till en bestämd höjd  
som påverkas av en maximal reell vindbelastning.

Läge Byggnadens höjd Max. reellt vindtryck      
 m N/m² Mittzon N/m² Kantzon

Inland  00-10   650 1000                    
Inland 10-20   800 1200 
Kust 00-20  1000 1500

Kantzonens bredd utgör minst 1 m från byggnadens hörn och ska 
fästas ytterligare enligt gällande nationella normer och föreskrifter.

Om det förekommer en avvikelse från ovanstående belastnings-
gränsvärden (till exempel på grund av husets läge, form, m.m.)  
bör ytterzonens paneler fästas av en rådgivande ingenjör.
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Horisontell montering – »Klinkbeklädnad«
Montera panelen horisontellt med ett överlapp på 30 mm, 
panelen skall alltid skarvas på underliggande läkt. I skarven 
skall det alltid finnas 2 mm fog för eventuella rörelser i materialen.
Under skarven skall det ligga ett 100 mm epdm-band för vatten-
avrinning.

Cedral Click monteras horisontellt som not och spont. Den har 
ingen sidledes överlappning och panelerna placeras med 2 mm
mellanrum med en fog över underliggande läkt.

Vid användning av diverse profiler skall det vara en fog på 5 mm så 
att smuts enkelt kan rinna av utan skada panel eller underkonstruk-
tion.

Underkonstruktion för horisontal montering
1. Underkonstruktion
De vertikala bärläkterna fästs med ett bestämt avstånd på under-
konstruktionen. Underkonstruktionen ska kunna ta upp de vindkrafter 
som påverkar byggnaden, och även belastningen från egenvikten.

I övrigt ska gällande byggbestämmelser följas.

Maximal krökning under belastning <  spännvidd / 300
Säkerhetsfaktor hållfasthetsberäkning 3 
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Träets kvalitet bör uppfylla de krav som enligt gällande normer  
finns för detta användningsområde. Träet skyddas dessutom mot 
röta och liknande med EPDM-gummiband.

Cedral monteras alltid med ett ventilerat hålrum. Den nödvändiga 
ventilationen skapas genom luftintag längst nere och luftutsläpp 
längst uppe i konstruktionen.  

Ventilationsöppningar uppe/nere ≤ 10 mm/m eller 100 cm2/m

Byggnadens höjd Ventilationsutrymme

0,0 - 0,5 m 5 mm

0,5 - 10 m 20 mm

10 - 20 m 25 mm

Exempel på underkonstruktion i tilläggsisolering
Isoleringen fästs mellan de 
vågräta läkterna av trä. Sedan 
monteras avståndslisten på 
läkterna med ett centeravstånd 
enligt tabellen på sidan 16. 

Om isolering inte är nödvändig 
kan avståndslisten med en 
tjocklek på minst 20 mm fästas 
direkt på den befintliga väggen/
underkonstruktionen.
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Infästningen som används för att fästa träläkterna vid underkon-
struktionen ska vara anpassade efter materialet som de fästs vid 
för att säkra en tillräckligt hög utdragningskraft. Till betong och tegel 
används oftast en skruv (minst 7 mm i diameter) med försänkt hu-
vud och tillhörande nylonplugg.Till andra underlag (gips, gasbetong, 
systemväggar, m.m.) ska anpassade infästningar användas för att 
kunna ta upp den dragkraft som uppstår som följd av vindbelastning 
och skruvkrafter samt som följd av egenvikten. Vid behov bör en 
verifierande dragkontroll genomföras.

Den lodräta brädfodringen/avståndslisten av trä fästs på de vågräta 
läkterna med två träskruvar per fästpunkt. (Se nedanstående 
ritning.)

Minsta tillåtna bredd för vågrät tvärläkt  60 mm
Minsta tillåtna tjocklek för vågrät tvärläkt 30 mm
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Den lodräta brädfodringen ska vara hyvlad på minst en sida för att 
åstadkomma ett jämnt underlag.

Brädfodringen monteras lodrätt så att inträngande vatten eller  
kondensvatten från panelens baksida kan rinna undan (vilket  
innebär att träet utsätts för så lite fukt som möjligt). Det högsta  
tillåtna regelavståndet mellan lodräta bärläkter beror på vind- 
belastningen och panelernas hållfasthetsdata. 

För Cedral Panel gäller följande
Maximalt centeravstånd mellan de vertikala brädfodring
                      
 Inland 0–10 m Inland 10–20 m Inland 20–50 m
   Kust 0–20 m 

Mittzon gavel 600 mm  600 mm 500 mm 

Kantzon gavel 500 mm 400 mm 400 mm           
         + synlig 
   fastsättning

Enkel 500 mm  400 mm 400 mm 
spännvidd* + synlig + synlig + synlig 
 fastsättning fastsättning fastsättning         

Brädorna till fodringen ska vara tillräckligt breda för att utgöra till-
räckligt skydd mot väta och möjliggöra korrekt fastsättning av infäst-
ningarna. ivarsson Sverige rekommenderar till exempel användning 
av brädfodring på minst 25 x 50 mm (25 x 70 mm vid skarv/ändstöd 
för ivarpanel) för att säkra ventilation och plats för infästning.

* Maximal spännvidd mellan reglar med endast 2 st reglar som 
underlag för plankan.
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70 70 70 70 70 70

cc 600 cc 600 cc 600cc 600 cc 600 cc 600 cc 600

2.   Klinkmontering – förband
Panelerna monteras liggande horisontellt på vertikala bärläkter. 
Följande monteringar är möjliga.
 
Förskjutna skarvar

Max . C C avstånd mellan läkt

Höjd Inland: 
0-10 m

Inland: 0-20 m Kust: 0-20 m

Mittzon 
gavel

600 mm 600 mm 500 mm

Kantzon 
gavel

500 mm 400 mm 400 mm

Enkel 
spännvidd

500 mm 400 mm 400 mm

Minimum läkt bredd

Uppregling Click med clips Panel

Bärlärkt vid skarv 50 mm 70 mm

Bärläkt mellan skarvar 50 mm 50 mm
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70 50 70 50 70 50 70

cc 600 cc 600 cc 600cc 600 cc 600 cc 600 cc 600

70 50 50 50 70 50 50

cc 600 cc 600 cc 600cc 600 cc 600 cc 600 cc 600

Montering i hela fält

Här rekommenderas ivarssons fogprofil till de vertikala skarvarna.

Montering i halva fält
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Underkonstruktion för vertikal montering 
För vertikal montering är det nödvändigt att kryssmontera underkon-
struktionen för att säkra ventilationen. 

Underkonstruktion för vertikal montering är uppbyggd med ett 
minimum 25 x 50 mm avståndsläkt som monteras vertikalt innan de 
horisontella bärläkten monteras. (min 25 x 50 mm).

Max . C C avstånd mellan läkt

Inland: 
0-10 m

Inland: 0-20 m Kust: 
0-20 m

Mittzon gavel 600 mm 600 mm 500 mm

Kantzon gavel 500 mm 400 mm 400 mm

Enkel spännvidd 500 mm 400 mm 400 mm

* Gäller endast för Cedral Panel

Avstånd mellan tvärläkt Minimum tjocklek av bärläkt

600 mm ≥ 30 mm

800 mm ≥ 35 mm

1000 mm ≥ 40 mm

1200 mm ≥ 45 mm

1500 mm ≥ 50 mm
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Rigtig Forkert

3. Montering Cedral Panel
Panelen kan spikas eller skruvas 
fast både manuellt och auto- 
matiskt. Panelernas vinkelräthet 
är -/+ 3mm. Varje panel ska 
fästas en gång på varje stödjande 
bärläkt med ett regelavstånd på 
högst 600 mm mellan varje infästning.  
Panelens ändstycke ska alltid hamna på en bärläkt. 

Infästningarna ska monteras så 
att panelerna inte deformeras  
märkbart.

Infästning med skruvar ger följande fördelar jämfört 
med infästning med spikar
 Demonterbar
 Större motståndskraft mot vindbelastning
 Inte lika precisionskrävande

Rätt Fel
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Rigtig Forkert
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Montage med spik

För montage med spik kan 
följande spik från Paslode 
eller liknande användas.

Spikhuvudet får inte drivas 
in i panelen. Den automati-
ska spikmaskinen regleras 
med en konstant belast-
ning. Kan även spikas 
manuellt.

 
 
 Montering med skruv
Panelen monteras med 
ivarssons i-fix skruv 
eller sqd-skruv i dessa 
dimensioner. Skruvhuvudet 
försänks med hjälp av små 
vingar samt en borrspets.

Rätt Fel
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Följande kantavstånd ska iakttas vid fästning av skruven i bärläkten 
av trä.

Skruvhuvudet får inte skruvas in för långt i panelen.

4. Montering
Monteringen påbörjas längst nere på gaveln med en ivarsson start-
profil eller en startremsa (med samma tjocklek som panelen och 
med samma höjd som överlappningen). Denna överlappas av den 
första panelen som på detta vis ges rätt lutning (4° som standard-
värde).

Rätt med SQD-skruv     Rätt med i-fix               Fel
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Minsta horisontella överlappning = 30 mm

5. EPDM-band
Vi rekommenderar att man monterar edpm-band på de reglar där 
panelen skarvas eller avslutas. Detta för att skydda underkonstruk-
tionen mot vatten i skarvarna mellan panelerna. Man klipper Epdm-
bandet i min 200 mm remsor och monterar enligt bilden nedan. Man 
får inte använda murpapp till detta.

Mängdberäkning

 Cedral Panel 1,74 stk. pr. m² 
 EPDM band 100 mm                                             0,4 mtr. pr. m2

 Skruv/spik 12,5 stk. pr. m² 
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6. Prefabricerade element
Prefabricerade element får bara skruvas eller spikas synligt. 
Elementen ska vara så pass styva att de rör sig så lite som möjligt 
under transport eller vid lyft med kran. Beroende på byggnadens 
höjd behövs även synlig infästning.

Osynlig infästning Synlig infästning med skruvar

På grund av det stora antalet synliga spikar/skruvar bör dessa målas, såvida 
man inte använder pulverlackerade ivarsson i-fix fasadskruvar.

SQD-skruv

SQD-skruv

SQD-skruv

i-fix skruv
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Lodrät montering  
- »1 på 2«
När panelen monteras på lock 
( 1 på 2) skall underkonstruk-
tionen alltid vara kryssad först 
vertikala läkt därefter horison-
tella, detta för att säkra ventila-
tionen. Eftersom man skall 
skruva 15 mm från kanten vid 
montage på lock skall man alltid 
förborra för skruven.

1. Lodrät montering
Två lager paneler fästs överlap-
pande på vågräta bärläkter av trä. 
Förutom de generella riktlinjerna 
för montering på klink, gäller 
följande specifika riktlinjer.
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1530
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Först monteras halverade paneler på de vågräta bärläkterna med 
två infästningar per bakomliggande läkt. Sedan monteras de vanliga 
panelerna ytterst med två infästningar per bakomliggande läkt. 
Avståndet mellan de yttersta panelerna sammanfaller därmed med 
den bakomliggande panelen. Infästningarna är synliga och bör vara 
längre än vid horisontell montering eftersom de går genom två lager 
panel. 

Bredd öppen fog 35 mm
Överlappning 30 mm
Kantavstånd infästning 15 mm
Minsta tillåtna längd på spikar/skruvar 50 mm / 39 mm

På grund av det stora antalet synliga spikar/skruvar bör dessa målas, såvida 
man inte använder pulverlackerade ivarsson i-fix fasadskruvar.

Mängdberäkning

Panel   1,85 stk. pr. m2

Skruv/spik 17,3 stk. pr. m² 
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2. »1 på 2« med hela paneler

Mängdberäkning

Panel   1,74 stk. pr. m2

Skruv/spik 12,2 stk. pr. m² 
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Böjd klinkmontering
Paneler i böjda tillämpningar fästs med skruvar. Skruvarna skruvas 
inte i alltför hårt för att panelen ska kunna få en jämn böjning. 
Ändkanter kapas med en svag lutning så att de står mot varandra. 
Minsta tillåtna krökningsradie är 12 meter.

5 = Underkonstruktion

4 = Isolering

3 =  Bärande  
träställning

1 = Cedral Panel

Dessutom bör väggen 
luta en aning (3,6°) för 
att undvika att de böjda 
panelerna vrids.
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<                400                   >

Underbeklädnad – takfötter – innertak
Panelerna monteras vågrätt och fästs med spikar eller skruvar på 
en underkonstruktion med ett avstånd på 400 mm. Panelerna kan 
monteras i båda riktningar mot varandra så länge man lämnar en 
liten öppen fog på 2 mm. Panelen monteras på varje bärande trälist 
med två synliga infästningar. Vid behov ska det även sättas fast en 
folie för skydd mot slagregn.

Avstånd mellan fästpunkter 400 mm



Montering av Cedral Click 
Horisontal montering

Generellt

I denna broschyr visas ett antal grundläggande principer som 
alltid ska följas vid montering med spik eller skruv, på en bärande 
konstruktion av trä. Det vanligaste monteringssättet är en horisontal 
montering.

Andra monteringsmetoder är också möjliga, under förutsättning att
man tar hänsyn till det maximala avståndet mellan fästpunktern.

Exempel kan ses på Fibabs hemsida www.fibab.se
där det finns ett antal detaljerade ritningar.
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Cedral Click blind fixed on a wooden supporting structure 
APPLICATION INSTRUCTIONS 

The fixing clips and screws must have the following characteristics: 
- Clip and screw are made of stainless steel 304 (A2) 
- The clip has the following dimensions: 60x40mm with hooks matched to the Cedral dimensions. 
- The screw has the following dimensions: 3,9x30mm with screw head suited for fastening the clip. This means a flat head with 

partially flat lower side.  
 

  
 

 
 
The screws are inserted using an electric drill with a high quality bit suitable for the type of screw head. 

  The edge distance of the clip at the end of a Cedral Click plank may not exceed 60 mm.
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Click monteras med dold infästning
Cedral Click har not och spont och fixeras med Cedral monte-
ringsclips som också döljs av not och sponten, clips levereras med 
tillhörande skruv. 
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Cedral Click blind fixed on a wooden supporting structure 
APPLICATION INSTRUCTIONS 

Assembly starts at the bottom of the outside wall with a special CEDRAL CLICK start profile. The start profile is fitted perfectly level. Use 
appropriate countersunk head screws so the screw head does not block the placement of the first CEDRAL CLICK. The first CEDRAL 
CLICK is then put on the start profile and fixed with clips on every support. Then the next CEDRAL CLICK is put on the first one. 
 

 

The CEDRAL CLICK are placed with the ends against each other and always on top of an underlying supporting lath. Not only behind  
the joints but the entire wooden supporting laths are protected by a joint sealing strip with sufficient stiffness. Because the joint sealing 
strip is not exposed to light, a black polyethylene (PE) 0.5 mm-thick joint sealing strip is sufficient. If the joint sealing strip is exposed to 
light, a UV-resistant material such as EPDM must be used.

 
 minimum overhang of joint sealing strip past supporting lath: 5 mm 
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Cedral Click blind fixed on a wooden supporting structure 
APPLICATION INSTRUCTIONS 

5 Fixing method 
CEDRAL CLICK is blind fixed. 
 
The specific section of CEDRAL CLICK with tongue and groove allows the planks to be mechanically blind fixed. Specially developed 
fixing clips are used that are fastened with special screw with a very flat head. Fastening with clips offers the advantage that the 
CEDRAL CLICK can be disassembled 
 
Every CEDRAL CLICK needs to be fastened with one clip on every underlying supporting lath. 
 

  
 
The end of a CEDRAL CLICK should always coincide with a supporting lath. Where two CEDRAL CLICK meet on the same supporting 
lath, one clip is fastened on the lath in the middle on the joint. 
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Monteringen påbörjas alltid med en startprofil, startprofilen monte-
ras horisontellt med försänkt skruv.

Varje Cedral Click panel skall fästas på underliggande bärläkt 
med ett clips
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Cedral Click blind fixed on a wooden supporting structure 
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Alla paneler måste monteras med fogen på en bärläkt och fästas 
med ett Clips i  mitten på läktet.

Bärläkten som utgör underlag för Cedral Click skall skyddas med 
EPDM fogband 100 mm. EPDM fogband skall gå minimum 5 mm 
över kanterna på läkten.
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Cedral Click blind fixed on a wooden supporting structure 
APPLICATION INSTRUCTIONS 
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The CEDRAL CLICK are placed with the ends against each other and always on top of an underlying supporting lath. Not only behind  
the joints but the entire wooden supporting laths are protected by a joint sealing strip with sufficient stiffness. Because the joint sealing 
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Övre panelen mot takfot, fönster och liknande fästes i
överkanten med i-fix skruv.

Vid montering av takfotsbrädor, vindskenor och takutsprång med en 
max bredd på 500 mm skall man använda ivarssons 5 mm ventila-
tionsprofil som underlag för panelen, vid bredder över 500 mm skall 
det finnas min 20 mm ventilation bakom panelerna.
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Cedral Click blind fixed on a wooden supporting structure 
APPLICATION INSTRUCTIONS 

7 Vertical application 
CEDRAL CLICK planks are fixed vertically on horizontal wooden supporting laths. Ventilation is provided between the vertical wooden 
cross laths. 

For aesthetic reasons, it is recommended to rectify the crosscut ends of the planks at right angles.
 

 
For vertical application with clips the CEDRAL CLICK need to be supported with an L-shaped aluminium profile. The profile is fitted 
perfectly level. Use appropriate countersunk head screws so the screw head does not block the placement of the CEDRAL CLICK. 
 
The first CEDRAL CLICK is fitted perfectly vertical to the CEDRAL CLICK start profile after which the next CEDRAL CLICK is put against 
the first one. 
 

  
 
The CEDRAL CLICK are placed with the ends against each other and always on top of an underlying supporting lath. The wooden 
supporting laths must be protected by a sealing strip with sufficient stiffness. Because the sealing strip is not exposed to light, a black 
polyethylene (PE) 0.5 mm-thick joint sealing strip is sufficient. If the joint sealing strip is exposed to light, a UV-resistant material such as 
EPDM must be used. 
 
 minimum overhang of joint sealing strip past supporting lath: 5 mm 
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Vertikal montering av Cedral Click

Eftersom panelerna inte 
alltid är vinkelräta mot 
ändarna (vinkelräthet är 
-/+ 3mm), rekommen-
deras det att renskära 
ändarna före montering.

Monteringen påbörjas 
med en lodrät startprofil 
som utgångspunkt för 
den första panelen, 
varefter varje Cedral 
Click panel fästes på 
underliggande bärläkt 
med ett clips.

I Botten monteras en bärprofil som underlag för panelerna, i övrigt 
skall man alltid skarva panelerna på ett bärläkt. Skarva gärna pane-
lerna i ett löpande förband för att få ett levande uttryck i fasaden.

Bärläkten som utgör underlag för Cedral Click skall skyddas med 
EPDM fogband 100 mm. EPDM fogband skall gå minimum 5 mm 
över kanterna på läkten.

Om bärläkten utsätts för solljus skall dessa täckas med ett 
epdm-band.
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 Detalj vid delitationsfog i underkonstruktion

1 = Cedral Panel

2 = Bärande träkonstruktion

3 = Isolering

4 = Underkonstruktion

5 = EPDM-band
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15

125

7

95º
Komplett fönsterlösning
Nu är det enkelt att 
täta runt fönster och 
dörrar från vattenint-
rängning och sam-
tidigt  få  en snygg 
finish.

Fönsterlösningarna 
till Cedral Panel 
Classic och 
Smooth består av 
smyginklädnad, 
fönsterbleck och 
droppbleck i alu-
sortimentet.

Fönsterbleck
Längd Färg ivarsson nr
3000 mm Vit (C01) 76442

3000 mm Grå (C05) 76443

3000 mm Granit (C15) 76444

3000 mm Antrazit (C19) 76445

3000 mm Svart (C50) 76446
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DATO: SIGN:MÅL:

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 19 99 Fax. 74 66 10 20
E-mail.: ivarsson@ivarsson.dk
www.ivarsson.dk

Profiler til prisliste

09.08.2011 1:2 dkivpb ##

DATO: SIGN:MÅL:

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 19 99 Fax. 74 66 10 20
E-mail.: ivarsson@ivarsson.dk
www.ivarsson.dk

Profiler til prisliste

09.08.2011 1:2 dkivpb ##

Smyginklädnad
Längd Färg ivarsson nr

3000 mm Vit (C01) 76447

3000 mm Grå (C05) 76448

3000 mm Granit (C15) 76449

3000 mm Antrazit (C19) 76450

3000 mm Svart (C50) 76451

Droppplåt
Längd Färg ivarsson nr
3000 mm Vit (C01) 76452

3000 mm Grå (C05) 76453

3000 mm Granit (C15) 76454

3000 mm Antrazit (C19) 76455

3000 mm Svart (C50) 76456
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DATO: SIGN:MÅL:

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 19 99 Fax. 74 66 10 20
E-mail.: ivarsson@ivarsson.dk
www.ivarsson.dk

Lodret snit – vindue (lysningsprofiler)

27.04.2011 1:5 dkivkl (21).5.110

DATO: SIGN:MÅL:

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 19 99 Fax. 74 66 10 20
E-mail.: ivarsson@ivarsson.dk
www.ivarsson.dk

Samling af side indækning og Solbænk

09.08.2011 1:1 dkivpb (21).5.113

DATO: SIGN:MÅL:

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 19 99 Fax. 74 66 10 20
E-mail.: ivarsson@ivarsson.dk
www.ivarsson.dk

Samling af side indækning og Solbænk

09.08.2011 1:1 dkivpb (21).5.113

Stålskelet och 
isolering 50 mm

Fuktspärr

Fönsterkarm

Mjukfog (ute)

Fönsterbleck

Cedral Panel

Distansregel

ivarit vindskydd

Stålskelet och 
isolering

Hydropanel  12 mm

DATO: SIGN:MÅL:

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 19 99 Fax. 74 66 10 20
E-mail.: ivarsson@ivarsson.dk
www.ivarsson.dk

Samling af side indækning og Solbænk

09.08.2011 1:1 dkivpb (21).5.113

Tillpassas efter dropplåt

Tillpassas efter fönsterbleck

Klipp härKlipp här

Vik linje Vik linje

Elastisk silikonefuge 10 mm

Profiler – Fönsterlösningar
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DATO: SIGN:MÅL:

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 19 99 Fax. 74 66 10 20
E-mail.: ivarsson@ivarsson.dk
www.ivarsson.dk

xx

09.08.2011 1:1 dkivpb xx

Fönsterbleck

Cedral Panel

ivarit vindskydd

Stålskelet och 
isolering

Tillbehör – Click

Aluprofiler finns i ivarpanel standardfärger 
Måtten på profilerna finns på www.fibab.se

Clips Startprofil alu. Startprofil

Invändiga hörn Utv. hörn  
symmetrisk

= tillbehören kan också användas till Cedral Click

Fönstersmyg, alu Dropplåt, alu

r 
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Sockelsäkring alu. Startprofil alu.

Invändiga hörn,  
alu.

Utv. hörn  
symmetrisk, alu.

Utv hörn, 
asymmetrisk, alu.

Dubbel kantprofil, alu.Kantprofil enkel, alu.

Fönsterbleck, alu
(Vit, grå, granit, antra-
zit och svart)

Fogprofil alu.

Fönstersmyg, alu
(Vit, grå, granit, antra-
zit och svart)

Dropplåt, alu
(Vit, grå, granit, antra-
zit och svart)

r 

r 

Tillbehör – Panel
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EPDM-band, svart 
gummiband, 100 mm, 
20 m/rl

SQD skruv med 
försänkt torx huvud, 
borrspets och fräst 
kant 250 stk. inklusive 
bits.

0,50 l reparationsfärg  
Målning till sågade 
kanter.

Slagsax ivarcut

i-fix skruv 33, 40  
eller 60 mm.  
Blank eller pulver-
lackerad i panelfärg. 
Finns i 50/250 stk.

Tillbehör



Fibab har som målsätning att upplysningarna i denna 
monteringshandledning ska vara så uppdaterade och exakta som 
möjligt. 

Läsaren bör försäkra sig om att det är den senaste utgåvan av 
denna dokumentation som används. Garantierna gäller endast  
om riktlinjerna för användning följs. Vid andra tillämpningar bör 
Fibab rådfrågas.

De senaste tekniska upplysningarna finns alltid tillgängliga på 
webbplatsen www.fibab.se, eller så kan man förhöra sig 
om dessa hos Fibab.
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