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Pluoštinis cementas
Pluoštinis cementas yra mineralinės sudėties medžiaga, 
pasižyminti išskirtinėmis estetinėmis ir fizinėmis savybėmis.

Etex jau daugiau kaip šimtą metų tobulina ir vis gerina šią 
architektūrinę medžiagą, žinomą skirtingais prekės ženklais, 
pvz. Eternit.

Šiuo metu fasado apdailos medžiagos EQUITONE gaminamos 
moderniose gamyklose Vokietijoje ir Belgijoje naudojant 
pažangiausias technologijas.

Paprastumas
Cementas, celiuliozė ir mineralinės medžiagos yra 
sustiprintos aiškiai matomu pluoštu. Ir daugiau nieko. 
EQUITONE pluoštinis cementas yra natūralios sudėties 
medžiaga, išdidžiai išsiskirianti savo paprastumu. 

Savybės
EQUITONE pluoštinio cemento plokštės gaminamos dideliais 
lakštais (iki 3 m x 1,25 m). Nors ir būdamos plonos, jos 
pasižymi įspūdingomis fizinėmis savybėmis. Šis pluoštinis 
cementas yra nedegus (A2 EURO klasė). Numatoma 
EQUITONE produktų eksploatavimo trukmė naudojant net 
atšiauriausiomis oro sąlygomis viršija 50 metų.

Tvarumas
EQUITINE pluoštinio cemento apdailos fasadai yra ploni ir 
lengvi. Toks fasado sprendimas yra taupus. 

EQUITONE siūlo medžiagas, kurios  nepalieka neigiamo 
poveikio aplinkai. Gamintojas tai patvirtina ekologinio 
produkto deklaracijomis (EPD) (jas rasite internetinėje 
svetainėje EQUITONE.COM). 

Natūralios žaliavos iš gamtos

Plonas



Vėdinamas fasadas
Mintis sukurti vėdinamą fasadą kilo Skandinavijoje 
dar prieš kelis amžius. Šiai dienai vėdinamo fasado 
(apsauginės sienos nuo lietaus) technologija yra plačiai 
taikoma tose teritorijose, kur vyrauja sudėtingos klimato 
sąlygos. Išorinis paviršius nukreipia lietų ir saulės 
spindulius nuo pastato. Vėdinama erdvė leidžia orui 
laisvai cirkuliuoti tarp apsauginės plokštės ir pastato.     
To dėka kuriamas komfortiškas pastato mikroklimatas.

Universalumas
Vėdinamo fasado konstrukcijos neriboja kurybiškumo 
kuriant modernių ir tradicinių tipų pastatus.

Mažiau reiškia daugiau
Vėdinamo fasado sistemoje suderinamas mažas 
storis, nedidelis svoris ir didelis patvarumas. Visa tai 
sukuria optimalų funkcionalumą.

Sveikatos saugumas
Vėdinamo fasado konstrukcija panaikina šalčio tiltus, 
eliminuoja kondensato kaupimasi ir sumažina pelėsių 
atsiradimo tikimybę. 

 

Apsauga nuo lietaus

Sienos konstrukcija
Vėdinamas fasadas

Išorinis paviršius



EQUITONE [natura]

Arch.: DRP Baukunst, Dortmundas, Vokietija



Rafinuotumas 
Natūrali vientisos spalvos medžiaga su aiškiai 
matoma ir labai plona pluoštinio cemento 
struktūra.

Malonus prisilietimas 
Matinis šilko glotnumo paviršius.

Apsauga
Permatomas apsauginis sluoksnis, papildoma 
EQUITINE „PRO“ apsauga nuo graffiti.

Siūlome daugiau nei 30 skirtingų spalvų:

Dažyta visa plokštės masė

Arch.: DRP Baukunst, Dortmundas, Vokietija



EQUITONE [tectiva]

Arch.: RDBM, Antverpenas, Belgija



Paprastumas 
Originali, visa vientisa spalva 
padengta medžiaga su ryškia 
pluoštinio cemento struktūra.

Individualumas 
Gamybos metu kiekvienas lakštas 
įgauna unikalų atspalvį, tekstūrą ir 
paviršių.

Natūralumas 
Grublėtas, nenupoliruotas pluoštinio 
cemento paviršius lyginamas su 
švelniu prisilietimu prie baltinių.

Siūlomi atspalviai: 

Paprastumo išraiška

Arch.: evr-Architecten, Gentas, Belgija

Arch.: Bontinck, Gentas, Belgija



Spalva 
EQUITONE [pictura] siūlo platų modernių spalvų pasirinkimą.

Matinis paviršius 
Glotnus ir matinis apdailos paviršius suteikia aukščiausios klasės 
architektūrinio stiliaus vaizdą. 

Apsauga nuo graffiti 
EQUITONE [pictura] paviršius apdorojamas EQUITINE „PRO“ UV danga, 
kuri užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo graffiti piešinių.

Siūlomos įvairios standartinės spalvos arba pagal specialų užsakymą:

Matinio paviršiaus 
spalvos

Arch.: Jo Coenen, Amsterdamas



Ryškios spalvos 
Galimas ryškių neskaidrių spalvų pasirinkimas.

Struktūra 
Apdailos paviršius su apelsino žievės faktūra.

Atsparumas 
Tvirtas paviršius, pasižymintis dideliu atsparumu įbrėžimams.

Siūlomos įvairios standartinės spalvos arba pagal specialų užsakymą:

Ryški paviršiaus 
faktūra

Arch.: AR-TE, Levenas, Belgija



Dizaino pasirinkimas
Formos
EQUITINE pluoštinio cemento 
gaminių formą ir dydį galima 
lengvai pakeisti pagal poreikius. 

Dekoratyvinė medžiaga
Daugelis architektų ir 
projektuotojų naudoja EQUITINE 
pluoštinio cemento produktus 
interjero ir baldų projektavimui.

Formos ir atspalviai

Arch.: Boguslaw Wowrzeczka, Vroclavas, Lenkija

Arch.: Regina Schineis, Augsburgas, VokietijaArch.: Busmann + Haberer, BerlynasArch.:  Astrid Bornheim, Berlynas

Arch.:  Astrid Bornheim, Berlynas
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Eternit Baltic
UAB „Eternit Baltic“ J. Dalinkevičiaus g. 2H, Naujoji Akmenė, LT-85118 Lietuva

Tel.: (8 425) 56 999 / 58 354
Faks.: (8 425) 56 666

www.eternit.lt     www.eternit.lv     www.eternit.ee


