
Innovativa fasadskivor från Formica Group
för nybyggnation och renovering
VIVIX® fasadskivor från Formica Group är särskilt användbara i den privata sektorn, men även för hårt belastade 
miljöer så som kontor, skolor, institutioner och bostadsrättsföreningar. VIVIX kan förutom att användas som 
fasadbeklädnad även användas för att klä balkonger, gavlar, balustrader, staket, förråd och garage.

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

• Skapa unik design på VIVIX® fasadskivor med 
tjänsten Younique®.

• VIVIX fasadskivor är väder och UV- beständiga.

• Estimerad livslängd på 40 till 50 år.

• Hållbara och slagtåliga.

• Enkla att rengöra och i princip underhållsfria.

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

• Optimal anpassning med skivor i olika format.

• Skivorna 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.

• VIVIX fasadskivor 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.

• VIVIX har brandklass B-s1,d0 (EDF 6 mm) enligt 
europeisk standard EN 13501-1.

• Produkten har även klarat brandtesten SP fire 
105 och är därmed godkänd som fasadskiva 
för samtliga byggnadstyper i Sverige utan 
begränsningar.

• Uppfyller standarder för brandsäkerhet. Varken 
smälter eller droppar.

• VIVIX kan återvinnas som bränsle i 
förbränningsanläggningar.

TILLGÄNGLIGHET - VIVIX® FASADSKIVOR
Skivstorlekar (mm): 2150 x 950, 2150 x 1300, 2440 x 1300, 3050 x 1300, 3660 x 1525
Tjocklekar (mm): 4,5 - 6,0 - 8,0 - 10,0
Kvaliteter (EN 438-6): EDS exteriör kvalitet för tuffa förhållanden, standard - EDF exteriör kvalitet för tuffa förhållanden, brandklassad (B-s1,d0 ≥ 6 mm tjocklek)

N° 0402

Formica Group värnar om miljön och arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt hållbarhetsinitiativ med att 
skydda viktiga resurser för framtiden. Formica Group har FSC® Chain of custody. Nätverk av deltagande 
Formica Group enheter i Europa visas på certifikat TT-COC-003588.
VIVIX® fasadskivor är CE-märkta och uppfyller därmed EU:s krav på konsumentsäkerhet, hälsa och miljö.

För mer information och provbeställning besök formica.com
Formica Skandinavien AB. Florettgatan 22, 254 67 Helsingborg. Tel: 042 38 48 00. E-post: info.sverige@formica.com
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