
VIVIX® Lap är inspirerad av traditionell fjällpanel i trä och är en överlappande 
beklädnad med moderna, lättviktiga och högteknologiska plankor. Med 
en perfekt balans mellan design och funktion har VIVIX Lap en uppsjö av 
egenskaper och fördelar som matchar prestanda med imponerande estetik.

Design & Funktion
• 12 dekorer i EDF-kvalitet 

och Matte58 yta.

• Matcha med VIVIX standard-
sortiment för utökade designval.

• Färdigkapade plankor 
2990x180x6mm.

• Komplett utbud av färg-koordinerade 
tillbehör och profiler.

• Förvandla en byggnads utseende 
snabbt och kostnadseffektivt.

• Utmärkt för både privatbostäder och 
kommersiella byggnader.

• Dold infästning ger rena linjer.

• Använd till en hel fasad eller som 
designkomplement. 

Egenskaper 
• UV- och väderbeständig.

• Ruttnar inte och är mögelbeständigt.

• Slag- och reptåligt.

• Mycket tåligt mot sprickor  
och flagning.

• Underhållsfritt.

• Brandklass B-s1,d0. 

Installation
• Snabb och enkel montering.

• Låg vikt - 4,6 kg pr planka.

• Enkel borr- och skruvmontering.

• Plankorna kan anpassas på plats.

• Minimalt med damm och skräp 
under kapning och montering.

• Kräver ingen försegling eller målning.

• Monteras på trä- eller metallreglar.

Kvalitet & Miljö
• FSC®-certifierat.

• CE-märkt.

• Tillverkas och testas i enlighet med 
EN 438:2016-6&7.

• Vädertestas i enlighet med 
ETAG034.

• 10 års garanti för funktion som 
ventilerad fasadbeklädnad samt mot 
färgblekning och delaminering.

• Certifierad i enlighet med  
Quality Management Systems  
ISO 9001.

• Utförd livscykelanalys (LCA)  
i enlighet ed  ISO 14044.

Formica Group är FSC® certifierade (TT-COC-003588).

För mer information och provbeställning besök formica.com
Formica Skandinavien AB - Tel:  08 44 680 611 - E-post: info.sverige@formica.com

Formica, the Formica Anvil Device and VIVIX are registered trademarks of The Diller Corporation.
© 2018 The Diller Corporation. A FletcherBuilding Company

Högpresterande fasadsystem - i alla väder



VIVIX® fasadskivor från Formica Group är kompakt högtryckslaminat speciellt 
anpassat för utomhusbruk. De unika produktegenskaperna möjliggör en rad 
olika användningsområden, inklusive ventilerade fasader, balkonger, dekorativ 
avskärmning og individuella byggnadsdetaljer. De är lika användbara  i den 
privata sektorn som i hårt belastade miljöer så som kontor, skolor, institutioner 
och bostadsrättsföreningar. 

Formica Group är FSC® certifierade (TT-COC-003588).

För mer information och provbeställning besök formica.com
Formica Skandinavien AB - Tel:  08 44 680 611 - E-post: info.sverige@formica.com
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Innovativa fasadskivor för renovering och nybyggnation

• Brett sortiment av enfärgade dekorer, storskaliga mönster och trädekorer.

• Skapa unik design med tjänsten Younique®.

• Väder och UV- beständiga.

• Hållbara och slagtåliga.

• Underhållsfria och enkla att rengöra.

• Låg vikt - VIVIX 6mm väger endast 8,7kg/m2.

• Optimal anpassning med skivor i olika format.

• Kapas till önskat mått på arbetsplatsen eller måttbeställas från Formica Group. 

• Behöver ej kantförseglas / impregneras efter sågning.

• Dammar inte vid bearbetning.

• Låg statisk elektricitet, drar inte åt sig damm.

• Ruttnar inte och är mycket motståndskraftiga mot sprickor.

• Levereras med skyddsfolie på båda sidor.

• Formica Group erbjuder ett sortiment av utvalda hörn- och skarvprofiler.

• Färgmatchade skruvar för trä- och plåtmontering.

• Uppfyller standarder för brandsäkerhet. Varken smälter eller droppar.

• Brandklass B-s1,d0 (EDF 6 mm).

• VIVIX kan återvinnas som bränsle i förbränningsanläggningar.

Format 
(mm)

Kvaliteter
(EN 438-6)

Tjocklekar 
(mm)

2150 x 950
2150 x 1300
2440 x 1300
3050 x 1300
3660 x 1525

EDS
exteriör kvalitet för tuffa förhållanden, standard

EDF
exteriör kvalitet för tuffa förhållanden,  

brandklassad (B-s1,d0 ≥ 6 mm tjocklek)

4,5 
6,0 
8,0
10,0


