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Silver Medina
Naturskifer til facade og tag - en fremtidssikker
løsning

Hvis du ønsker et glat og ensartet finish, er Silver Medina Skifer det perfekte valg.
Dens dybe, blåsorte, ikke-falmende farve og glatte overflade, som er
smagfuldt plettet med inaktive, mineralske inklusioner, står perfekt til ethvert projekt. Silver
Medina Skifer er vores mest solgte skifer.
Silver Medina Skifer er et populært produkt blandt tagentreprenører. Det udvindes i det
nordvestlige Spanien i hjertet af stenbrudsregionen Orense. Silver Medina Skifer har en dyb,
blåsort farve, som ikke falmer, selv i det kraftigste sollys.
Hver palle, der forlader stenbruddet, bliver inspiceret og certificeret. Derudover
udføres der også uafhængige stikprøver, der sikrer den bedst mulige kvalitet.
Vi står inde for vores skifer. I overensstemmelse med dens brug gennem tiden og testresultater
garanteres det, at Silver Medina Skifer holder i mindst 100 år. Derfor er der 50-års produktgaranti
på Silver Medina skifer.

PIEDRA NATURAL APS
Piedra Natural ApS samarbejder med nogle af verdens førende stenbrudsoperatører og leverandører af førsterangs, ikke-falmende, naturlig tagskifer. Vores vigtigste markeder er Danmark,
Skandinavien og Mellemøsten.
Husejere, arkitekter og montører vælger vores skifre på grund af:
•
•
•
•

Deres farves exceptionelle holdbarhed
Deres exceptionelle modstandskraft mod vejr fænomener (der overgår de strengeste,
interna-tionale standarder)
Deres egnethed til betydningsfulde, historiske og moderne bygninger
Silver Medina Skifer er vores mest solgte skifer

DIMENSIONER
Størrelse i (tommer)
24x12
20x12
20x10
18x12
16x10
16x8
14x8
12x8

Størrelse i (mm)
600x300
500x300
500x240
450x300
400x250
400x200
350x200
300x200

Specifikationer
Oprindelig lokation
Orense - (Spanien)
Produktanvendelse
Tag- og facadebeklædning
Farve
Farveægte blå/sort
Karakteristika
Ægte tekstureret udseende. Traditionelt look, kan minde om sølvfarve
med naturligt lys

Brandsikker
Vandtæt
Modstandsdygtig
Lang levetid

Format
Fra 300x200 mm op til 600x450 mm

100 % naturlig

Tykkelser og vægt
5 mm 33 kg/m² - 6-7 mm 46 kg/m²

Miljøvenlig
Håndplukket
Mindre vedligeholdelse

PRODUKTETS UDMÆRKELSER
Overgår internationale standarder
Silver Medina skifer er blevet testet og har bestået eller overgået de strengeste,
internationale standarder:
•
•

Storbritannien: BS EN 12326 – Opnåede W1-T1-S1 (højeste klassifikation)
Frankrig: NF 228 – Bestået (højeste)

PRODUKTINFORMATION
Silver Medina Skifer er et populært produkt blandt tagentreprenører. Det udvindes i det
nordvestlige Spanien i hjertet af stenbrudsregionen Orense. Silver Medina Skifer har en dyb,
blåsort farve, som ikke falmer, selv i det kraftigste sollys.
Silver Medina Skifer er blevet testet i overensstemmelse med BS EN 12326, som har en CE- udmærkelse og er klassificeret som 'W1-T1-S1'.
Hver palle, der forlader stenbruddet, bliver inspiceret og certificeret. Derudover udføres der også
uafhængige stikprøver, der sikrer den bedste kvalitet.

UDVALG OG TYKKELSE
Heavy
Robust. Moderat ensartethed af tykkelse og planeret, som giver et struktureret udseende og en
særlig stærk skyggelinje. Passer til de fleste designs.
Tykkelse

Vægt per m²

7-9 mm

45 kg

First
Almindelig sortering anbefales. Moderat variation i tykkelse og planeret, som giver et struktureret udseende til en moderat pris. Passer især til mansard og andre stejle tage, eller hvor vægten
kan være et problem.
Tykkelse (mm)

Vægt per m² (kg)

5-7 mm

42 kg

Kontakt os venligst, såfremt du har brug for andre størrelser, tykkelser eller former.
Alle dimensioner og al vægt er nominelle tilnærmelser. Skifer skæres i metriske mål.

Bemærk

Farver og strukturer er vist så præcist som muligt. Den fotografiske proces og karakteren af
natursten umuliggør en nøjagtig gengivelse.
Da det er et naturprodukt, kan skifers fysiske og kemiske egenskaber variere.

Datablade
Skifer til tagdækning og beklædning UNE-EN 12326-1 ASTM C-406
Dimension And Dimensional Variation

Complies (< ± 5 mm)

Nominal Thickness And Variation

Complies (< ± 35 %)

Mechanical Resistance Characteristic MoR

Transverse: 56 MPa / Longitudinal: 60 MPa

Mechanical Resistance Mean Failure Load

Transverse: 578 N / Longitudinal: 597 N

Carbon Content

Complies (≤ 5 %)

Water Absorption

Complies with Code W1 (≤ 0,6 %)

Freeze Thaw Cycling

Not Required

Thermal Cycling

Complies with Code T1

Sulfur Dioxide Exposure Test

Complies with Code S1

Non-Carbonate Carbon Content

Complies (≤ 2 %)

Release Of Dangerous Substances
External Fire Performance

None In Conditions of Use As Roofing Or External Cladding
Deemed To Satisfy

Reaction To Fire

Deemed To Satisfy Class A1

KVALITETSSIKRING
Testet
Silver Medina Skifer har bestået eller overgået de strengeste testkrav. Den har opnået de højeste
klassifikationer i USA, Storbritannien og Frankrig.
Produktprofil
Moderat udsathed (< 56.5 l/m2 per byge
Udseende
Silver Medina Skifer har en blåsort, ikkefalmende farve og en glat tekstur, som udmærker sig ved
en særlig kornethed. Den er plettet med inaktive, mineralske inklusioner, som ikke bliver porøst
eller hullet med tiden.
Garanti
Silver Medina Skifers blåsorte tagskifer er dækket af en 50-års garanti. Garantierne skal
fastlægges inden for seks måneder efter datoen for tagets færdiggørelse.

MILJØ
Tagskifer er fra naturens side miljørigtigt. Den er ugiftig, ikke baseret på råolie og udvaskes ikke.
Andre produkter skal syntetiseres og dernæst bearbejdes. Da den allerede er skabt, fjernes syntetisering fra ligningen ved naturlig skifer. Dette reducerer CO2-udledningen.
Silver Medina skifer har en blåsort, ikke-falmende farve og en glat tekstur, som udmærker sig
ved en særlig kornethed. Den er plettet med inaktive, mineralske inklusioner, som ikke bliver
porøst eller hullet med tiden.
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