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Bølgeplade P500  
Produktdatablad  

Let tag-og facadeløsning  

P 500 er en stærk, let fibercementbølgeplade til 
alle typer hældningstage eller facadebeklædning 
inden for bolig-, landbrugs-, erhvervs-, 
institutions-og halbyggeri – både til nyt, og når det 
gamle skal renoveres, fornyes eller udvides.  

På taget  

Tage med P 500 fibercement bølgeplader er en 
”let” løsning, der nemt tilpasses de fleste 
tagkonstruktioner. ivarcem er en smuk og 
harmonisk tagløsning, der holder i mange år.  

På facaden  

På facaden og gavlene anvendes P 500 bølgeplader som let, ventileret facadebeklædning med 
vandrette, lodrette eller skrå bølger. P 500 bølgeplader kan anvendes som facadebeklædning, 
brystninger eller i vinduesbånd på alle typer byggeri.  

Farver  

P 500 bølgeplade leveres i 2 farver sort og naturgrå, Naturgrå er cementens egen farve. 
Ubehandlede og farvede bølgeplader kan have mindre farveforskelle, der skyldes farvenuancer i 
de råmaterialer, herunder cement, der indgår i bølgepladerne. Farveforskellen på bølgeplader er 
uden betydning for holdbarheden og betragtes ikke som berettiget reklamationsgrundlag  

 

 

ivarcem® 500  

• Leveres FK eller med hjørneafskæring og forborede 
huller  
• Standardmål (B×L) ca. 1000×1250 mm  
• Dækareal 0,97 m2 ved 150 mm overlæg (1,03 stk./m2)  
• Pladetykkelse ca. 6,0 mm  
• Montagehøjde ca. 36 mm  
• Vægt pr. plade ca. 17 kg  
• Leveres i farverne naturgrå (ubehandlet) og sortblå  

ivarsson a/s, Kometvej 36, DK-6230 Rødekro T +45 73 66 

19 99, ivarsson@ivarsson.dk, www.ivarsson.dk  

 



 Februar 2012   

Projektering  

– på taget  

P 500 med hjørneafskæring er klar til at lægge op med et fast overlæg på 150 mm. Fuldkantede plader 
anvendes til individuelle lægteafstande på min. 150 mm overlæg, som f.eks. ved renoveringsarbejde. 
P 500 kan monteres direkte på taghældninger fra 15°og opefter. Anvendes pladerne på hældninger 
mellem 8 og 15°, bør der altid monteres et undertag. På taghældninger under 8°skal der altid monteres 
et fast undertag. Bølgepladerne kan også monteres på et underlag af stålåser.  

– på facaden  

P 500 anvendes på facaden som regnskærm i en ventileret ydervægskonstruktion. Det er således 
den vindtætte beklædning bag bølgepladerne, der sikrer konstruktionens tæthed. Vindspærren kan 
f.eks. udføres med WinCo vindspærre. Ved facadebeklædning med P 500 anvendes normalt 
fuldkantede plader. Pladerne monteres ofte med bølgerne placeret vandret. Alternativt kan pladerne 
monteres med bølgerne placeret lodret eller på skrå. P 500 kan monteres med åbne vandrette fuger 
eller med overlæg og med åbne eller lukkede lodrette samlinger.  

Garanti  

P 500 er ikke omhandlet af ivarsson a/s 15 år garanti ordning.  
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