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WallTec A/S forhandler flere typer facadeplader indenfor kompaktlaminat. Produkterne 
er tilpasset det skandinaviske marked, og WallTec samarbejder med miljøbevidste leve
randører, der lægger stor vægt på produktudvikling. De innovative løsninger lever op til de 
krav, som byggesektoren stiller til materialerne.

WallTec kan tilpasse produkterne i fixmål efter kundens ønsker, hvilket giver en hurtig  
montering på byggepladsen. Der tilbydes også en underkonstruktion af aluminium, der 
sikrer mod råd og er en klimavenlig løsning til både erhvervsbygninger og privatboliger.   
De prisstærke produkter leveres hurtigt og effektivt, og der ydes 10 års garanti.

Kontakt os for et uforpligtende møde om de komplette løsninger.

Anvendelsesmuligheder
WallTec facadebeklædning, herunder vores Frontline og Compete, 
giver dig utallige muligheder.

WallTec Facadebeklædning er særdeles velegnet som primær  
klimaskærm i ventilerede facadebyggerier, anvendelig i alle højder,  
og som dekorativ interiørplade, hvor der er høje fugtkrav.

Herunder blandt andet:
• Ydervægge—facadeplader
• Indvendige rum og adskillelse
• Balkoner og altaner
• Gavle og kviste
• Udhæng
• Vinduer og sålbænke
• Stern og brystninger
• Alle former for inddækninger

Se i øvrigt flere referencebilleder og projekter på vor hjemmeside 
www.walltec.dk

WallTec tilbyder også opskæring og forarbejdning af plader på fixmål 
ved hjælp af bl.a. CNC fræser og sav. Dette betyder, at vi kan udforme 
plader, efter kundens ønske både mht. mål, smig og skruehuller, som 
sparer tid på byggepladsen.

Facadeplader

Miljøvenlige produkter

Nemme at montere

Limes, skrues eller hægtes fast

Slag- og ridsefast

Antistatisk, vand- og vindtæt materiale

Nemme at rengøre

Vægten fordeles

54



Hvad er WallTec Kompaktlaminat?
WallTec A/S er forhandler af forskellige typer af Kompakt laminatplader.

Kompaktlaminat er et naturprodukt af hårdt presset kraftpapir, som under  
produktion valses og lamineres med phenol harpiks. Der tilsættes et ydre decor 
lag indfarvet papir, som er lamineret med melamin harpiks, og herefter presses  
det hele sammen under højt tryk (1430 psi) og varme (150 °C). 

Denne proces gør, at du får en rigtig stærk plade og grundet imprægneringen, 
behøver skårne kanter ikke forsegles.

Andre egenskaber:
• Anti grafitti overflade
• Sort kerne
• Vandbestandige
• Resistente overfor levende organismer (råd, bakterier, insekter, skadedyr osv.)
• Kemiske resistente
• Miljøvenlige, ingen udslip af farlige luftarter
• Rengøringsvenlige
• Stærke, faste plader
• Gode lydisolerende egenskaber
• Brandklasse B, s1, d0
• Europæisk topkvalitets produkt CE
•  Monteringsvenlige, ingen generende eller farlige støvpartikler  

ved boring og opskæring

WallTec Frontline facadebeklædning er ens farvet på begge sider, så  
pladen er vendbar. Der ydes 10 års produkt garanti. Find garantibevis  
og bestemmelser på vores hjemmeside www.walltec.dk

WallTec Frontline facadebeklædning lagerføres i følgende farver, og disse 
kan derfor leveres fra dag til dag ved bestilling senest kl. 12.00.

Produktdata      
Formatmål: 1300 x 3050 mm        
Tykkelse: 6 mm     
Befæstigelse: Ca. 12 stk. / m2 *   
Plader pr. palle: 40 stk.     
Vægt:  8,7 kg. / m2     

Standard lagervarer:      

Varenummer Farve Nærmeste Ral farve * DB nummer Priser

112209 Lysegrå 7035 1851542 Kontakt os

113190 Sort 9005 1851532 Kontakt os

112262 Hvid 9010 1851553 Kontakt os

112633 Antrasit 7016 1851554 Kontakt os
* Obs: Dette er kun vejledende    

Special farver og formater
Der er mulighed for specialfarver iht. vores farvekort,  
som findes på www.walltec.dk.

Derudover kan der bestilles plader i følgende formatmål:
•   940 x 2140 mm
• 1220 x 2440 mm
• 1540 x 3050 mm
• 1300 x 2800 mm 
• 1300 x 3050 mm
• 1400 x 3660 mm
• 1540 x 3660 mm
• 1860 x 4200 mm

Kan fås i tykkelser fra 1,5 mm og op til 25 mm
Lev. tid: 4 - 6 uger

Kontakt os for nærmere information.
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Walltec Compact er en plade af hårdt presset kraftpapir, bundet sam-
men af phenolharpik, hvor der bliver lagt decorpapir og Laminering 
på ydersiderne. Overfalden er UV-bestandig og ekstrem hårdfør, den 
antiioniske og hårde overflade gør, at den er ridsefast og grafittibe-
skyttet. Pladen er 2 siddet og kan endevendes på begge sider. 
 
 
Anvendelse 
Primær klimaskærm i ventilere facadebyggerier, anvendelig i alle 
højder, og som dekorativ interiørplade, hvor der er høje fugtkrav. 
 
 Ydervægge—facadeplader 
 Indvendige rum og adskillelse 
 Balkoner 
 Gavle og kviste 
 Udhæng 
 Vinduer og sålbænke 
 Stern og brystninger 
 Alle former for inddækninger 
 

Egenskaber 
Når walltec compact Frontline monteres korrekt efter leverandør 
vejledningen har de følgende egenskaber. 
 
 Anti graffiti overflade 
 Vandbestandige  
 Resistente overfor levende organismer (råd, bakterier, in-

sekter, skadedyr osv.) 
 Kemiske resistente 
 Miljøvenlige, ingen udslip af farlige luftarter 
 Stærke, faste plader 
 Gode lydisolerende egenskaber 
 Brandklasse B,s1,d0 
 Europæisk topkvalitets produkt CE 
 Monteringsvenlige, ingen generende og farlig støv ved 

boring og opskæring. 

FrontLine By

Facadebeklædning

76



WallTec Compete er den fleksible plade, som er to-farvet. Det vil sige at alle  
vore 4 standard farver bliver dækket i to plader. Compete pladen er desuden 
brandklasse B,s1,d0 godkendt.

Der ydes 10 års produktgaranti. 

Find garantibevis og bestemmelser på vores hjemmeside www.walltec.dk
WallTec Compete facadebeklædning lagerføres i følgende farver, og disse kan  
derfor leveres fra dag til dag ved bestilling senest kl. 12.00.

Produktdata      
Formatmål: 1300 x 3050 mm        
Tykkelse: 6 mm     
Befæstigelse: Ca. 12 stk. / m2 *   
Plader pr. palle: 40 stk.     
Vægt:  8,7 kg. / m2     

Standard lagervarer:      

Varenummer Farve Nærmeste Ral farve * DB nummer Priser

302633 Hvid / Antrasit 9010 / 7016 1892465 Kontakt os

303190 Sort / Lysegrå 9005 / 7035 1892466 Kontakt os
* Obs: Dette er kun vejledende 

Pladerne leveres i produktionsformat iht. branchenormen EN 438.  
Dvs. at kanterne er groft skåret, ligesom at pladerne kan være ude af vinkel.

Special farver og formater
Der er mulighed for specialfarver og formater iht. vores farvekort,  
som findes på www.walltec.dk.
Lev. tid: 6-7 uger

Kontakt os for nærmere information.

Opskæring  
og forarbejdning
WallTec A/S tilbyder opskæring og forarbejdning af  
vores facadebeklædning.

På vores lagerfaciliteter har vi en CNC fræser samt en formaterings
sav stående, som gør det muligt at skære og formatere i pladerne, 
efter kundens behov. Vi kan også tilbyde at forbore skruehuller efter 
ønske. 

Farver og lager
Hos WallTec er vi lagerførende i 4 gængse farver, der kan leveres  
fra dag til dag, og med 16 yderligere farver på fjernlageret kan vi  
indenfor en uge levere til de fleste projekter. Farver vi ikke har på 
lager kan bestilles og leveres i løbet af 4-10 uger.

Kontakt os for priser, og for at vi kan hjælpe dig med at skræddersy 
en løsning efter dit behov.

Facadebeklædning

ComPete By
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Facadeskruer og tilbehør
WallTec har indfarvede facadeskruer som matcher pladerne.
Følgende standard skruer findes på lager:

Facadeskruer Varenummer Farve Nærmeste RAL Skrue data DB nr.

902262 Hvid 9010

4,8 x 33
A2

1581558

902633 Antracit 7016 1851557

902209 Lysegrå 7035 1851559

903190 Sort 9005 1851560

Ved bestilling af specialfarver kan der leveres skruer til i samme farve.

WallTec lagerfører også EDPM bånd i hhv. 20 og 74 mm, samt savklinge 160mm/48t max 10000 rpm.

Kant og  
hjørneprofiler

Illustration
Længde

(m)
Gods  

tykkelse (mm)
Farve Varenr. DB nr.

Indvendig  
Hjørne

3,0 0,80 Sort, ral 9005 801013 1851563

3,0 0,80 Antracit, ral 7016 801012 1851564

3,0 0,80 Hvid, ral 9010 801011 1899784

3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 801014 1899782

Udvendig  
Hjørne

3,0 0,80 Sort, ral 9005 802013 1851567

3,0 0,80 Antracit, ral 7016 802012 1851568

3,0 0,80 Hvid, ral 9010 802011 1899790

3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 802014 1899792

Lodret  
Fugeprofil

3,0 0,80 Sort, ral 9005 803013 1899797

3,0 0,80 Antracit, ral 7016 803012 1899796

3,0 0,80 Hvid, ral 9010 803011 1899794

3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 803014 1899798

Lysningsprofil 
(Dør/vindue)

3,0 0,80 Sort, ral 9005 804013 1851565

3,0 0,80 Antracit, ral 7016 804012 1851566

3,0 0,80 Hvid, ral 9010 804011 1899800

3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 804014 1899801

Udvendig  
Hjørne
Spids

3,0 0,80 Sort, ral 9005 805013 1899804

3,0 0,80 Antracit, ral 7016 805012 1899803

3,0 0,80 Hvid, ral 9010 805011 1899802

3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 805014 1899805

Vandnæse

3,0 0,80 Sort, ral 9005 806013 1851569

3,0 0,80 Antracit, ral 7016 806012 1851570

3,0 0,80 Hvid, ral 9010 806011 1899806

3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 806014 1899807

Ventilationsprofil

3,0 0,80 Sort, ral 9005 807013 1899810

3,0 0,80 Antracit, ral 7016 807012 1899809

3,0 0,80 Hvid, ral 9010 807011 1899808

3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 807014 1899811

Vandret  
Drypnæse

3,0 0,80 Sort, ral 9005 809013 1899814

3,0 0,80 Antracit, ral 7016 809012 1899813

3,0 0,80 Hvid, ral 9010 809011 1899812

3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 809014 1899816

Aluminiums inddækninger

WallTec Tilbehør

WallTec Tilbehør
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