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Zappa – Fasadsystem av naturskiffer från Komproment 
 

Zappa är ett fasadsystem av naturskiffer för beklädnad av befintliga och nya byggnader. Systemet är 

flexibelt med hänsyn till fasadens uttryck och nivån för efterisolering. 

ZAPPA fasadsystem kan monteras direkt på den befintliga fasaden, träkassetter eller ett bakomliggande 

system av aluminium. 

Naturskiffer för Zappa-systemet kan fås i tre standardstorlekar, 200x400 mm, 250x500 mm eller 300x600 

mm. Speciella storlekar kan tillverkas på förfrågan.  

Fasadsystemet ZAPPA är Cradle to Cradle-certifierat på silvernivå. OBS! Certifieringen gäller endast vid 

systemleveranser och endast vid användning av Barcelona Plain och Barcelona Silver White. 

Denna guide har uteslutande tagits fram för fasader som monteras i Danmark, Norge och Sverige och 

utgår från montering på en underliggande konstruktion av trä. 

 

Viktigt! 

Infästning mellan underkonstruktion och bärande byggelement är inte en del av denna guide och en sådan 

måste alltid efterleva gällande normer och föreskrifter samt dokumenteras för varje specifikt projekt. 
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Färger och beläggningar 

Barcelona Silver White 

 

Autumn (är inte Cradle to Cradle-certifierat) 

 

Barcelona Plain 

Clouded Bay (är inte Cradle to Cradle-certifierat) 

 

Naturskiffer är en naturprodukt och därför förekommer det variationer i färg och struktur. Bilder och 

varuprover bör alltid betraktas som endast vägledande. 

Diamond Black (är inte Cradle to Cradle-certifierat) 
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Komponentöversikt 
Varunummer: Produktinformation: Användning: 

 
53-2-177 

Aluminiumläkt 
Legering: AlMg 5754  
Längd: 3000 mm 

Horisontell aluminiumläkt 
 

 
53-2-163 

Startläkt av aluminium  
Legering: AlMg 5754  
Längd: 3000 mm 

Används som startläkt för utjämning av 
skiffertjocklek längs sockel, över fönster, 
dörrar och andra platser som "startas 
upp". 

 
53-1-255 

Avståndslist av aluminium 
Legering: EN AW 6060 T6 /AMgSi 
Längd: 3000 mm 

Vertikal avståndslist av aluminium / 
rännlist. Säkrar fri passage bakom 
fasaden (för ventilation och vatten). 

 
53-1-24 

Värmebehandlad avståndslist 
Material: Värmebehandlat trä 
Längd: Fallande längder 

Vertikal avståndslist av trä / rännlist. 
Säkrar fri passage bakom fasaden (för 
ventilation och vatten). 

 
53-1-272 

 

Specialskruv med borrspets 
4,8 x 20 mm, SPH2 
Rostfri - A2 

Skruv för fastsättning av aluminiumläkt 
på avståndslist av aluminium. 
Minst 1 per korsning.  

 
53-2-21 

 

Zappa standardklämmor 
Material: Rostfri A4 

Används för montering av skiffer på 
aluminiumläkter. Alltid 2 klämmor per 
skiffer. Detta gäller även för små bitar av 
skiffer (Skiffer ≤ 150mm). 

 
53-2-211 

 

Zappa startklämmor 
Material: Rostfri A4 

Används längs sockel och på andra 
platser med startläkt. 

 
53-1-24 

Ventilerad musstopp 
Material: Perforerad aluminium 
Längd: 2000 mm 

Monteras på avståndslist längs sockel. 
Förhindrar skadedjur att nå bakom 
fasaden. 

 
33-5 

Komproment fasadlim 
Mängd: Patron 290 ml 
Färg: Svart 

Används när det är nödvändigt att säkra 
naturskiffern på ytterligare sätt. 
Man ska alltid limma skiffer mot skiffer 
och man ska limma på rena och torra 
ytor. 

 
53-3-14 

Cylindersöm (ringad) 
2,8 x 65 mm  
Material: Rostfri A4 

Söm för att fästa aluminiumläkt i 
avståndslist av trä med underliggande 
träkonstruktion. Minst 1 per korsning.  

 
53-1-26 

Stavsöm (ringad) 
2,8 x 80 mm  
Material: Rostfri A4 

Söm för att fästa avståndslist av trä / 
aluminium i en underliggande 
träkonstruktion. Sömmas per 220 mm. 
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Dokumentation 
 

Brand 

Det hänvisas alltid till senaste / gällande version 

av "Byggföreskrifter" och "Exempel på 

brandsäkerhet vid byggnation” samt övrig aktuell 

lagstiftning. 

 

 

Montage 

Montering ska alltid ske i enlighet med den 

senaste versionen av denna monteringsanvisning 

samt gällande detaljritningar. Den senaste 

versionen hittas på www.komproment.dk. 

 

 

Detaljlösningar 

Det hänvisas alltid till den senaste versionen av 

"Detaljmapp Zappa". Den senaste versionen 

hittas på www.komproment.dk. 

För DWG-format ombeds du kontakta 

Komproment på teknik@komproment.dk. 

 

 

 

Drift och underhåll 

En korrekt konstruerad fasad av naturskiffer från 

Komproment kräver normalt endast lite eller 

inget underhåll. Vi rekommenderar ändå att man 

utför eftersyn av fasaden eftersom yttre 

påverkan kan förändra fasaden. Hitta information 

om drift och underhåll på www.komproment.dk. 

  

Vindlaster 

Zappa-systemet har testats vid det danska 

teknologiska institutet for vindlaster. 

kontakta Komproment for testrapport. 

 

  

  

http://www.komproment.dk/
http://www.komproment.dk/
mailto:teknik@komproment.dk
http://www.komproment.dk/
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Mottagning, förvaring och 

hantering: 
 

Mottagning 

Man ska omedelbart genomföra en 

mottagningskontroll när varorna anländer till 

byggplatsen. Om inga invändningar sker utifrån 

fraktsedeln innan denna undertecknas, har 

varorna accepterats i mottaget skick och enligt 

den mängd som framgår av följesedeln. 

 
 
 
Förvaring och hantering 

Alla komponenter bör förvaras torrt och 

stöldsäkert på byggplatsen.  

Pallar ska alltid förvaras på plant underlag och får 

inte staplas. 

 

 

 

Avyttring efter användning 

Fasadsystemet Zappa är utformat för att kunna 

separeras och man kan därmed enkelt 

demontera och återvinna det. Se 

tillbehörsöversikten på sida 5 för korrekt 

sortering. 
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Monteringsprinciper 
 

Fasad 

Fasadsystem Zappa är utvecklat för användning 

på fasader. Naturskiffern monteras enkelt på de 

medföljande aluminiumläkterna med 

monteringsklämmor och monteras som en 

ventilerad regnskärm enligt två-stegs-principen. 

 

Tak 

Fasadsystemet Zappa är inte lämpligt för 

användning på tak. Kontakta ev. Komproment 

avseende lösningar med naturskiffer för tak.  

 

Toleranser för underlagets planhet 

Kontrollera alltid underlaget innan montering av 

avståndslister och läkter. Krav för räthet på den 

underliggande konstruktion, lodrät och vågrät 

tolerans: +/- 3 mm mätt med räthet över 2 m.  

 

Beslag 
Alla beslag runt fönster, dörrar, gavlar, takfot mm 
i Komproments standardritningar och 
vägledningar är endast exempel. Alla beslag ska 
inspekteras, utformas och färdigprojekteras för 
det aktuella projektet av projekterande arkitekt 
och / eller rådgivande ingenjör. 
 
Beslagen är därför inte lagervaror - leveranstid: 2-
3 veckor 
 

Infästningar 
Infästningar mot den bärande konstruktionen är 
inte en del av denna guide och måste alltid 
dokumenteras och dimensioneras enligt gällande 
normer och lagstiftning för varje separat projekt. 
 

 
 
Detaljer 
Ritningarna är inte måttfasta och visas som 
principer. Alla konstruktioner ska projekteras 
utifrån de konkreta byggnaderna. 
Komproment kan inte ta på sig ansvar för 
projektering eller projekterade detaljer som 
därmed alltid faller på den projekterande 
arkitekten och / eller konsulterande ingenjören.  
Angivna mått är vägledande och måste 
kontrolleras på byggplatsen. 
 

Säkerhet 

Säkerhetsförhållanden vid bearbetning av 

produkter från Komproment är liksom alla andra 

byggmaterial underkastade arbetsmiljölagens 

bestämmelser 

Det rekommenderas bland annat:  

 

Vid mekanisk bearbetning (skärning, slipning, 

borrning) kan naturskiffern avge damm. 

• Undvik därför att andas in damm genom att 

använda verktyg med dammfilter 

• Undvik kontakt med ögon och hud genom 

att bära personlig skyddsutrustning 

• Undvik att andas in damm genom att bära 

personlig skyddsutrustning 

• Säkerställ tillräcklig ventilation på 

arbetsplatsen. 
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Sortering av naturskiffer 
 

Naturskiffer är en naturprodukt som klyvs och har 

därmed varierande yta och tjocklek. Därför är 

följande punkter viktiga att ta hänsyn till för bästa 

möjliga slutresultatet. 

1. Skiffern ska sorteras innan montering 

påbörjas. 

2. Skiffern sorteras i tre tjocklekar. Det kan 

t.ex. ske med färgmarkeringar på osynliga 

kanter med olika färgkoder för tjock - tunn 

skiffer. 

3. Börja med att montera den tjockaste 

skiffern i bottnen (viktigt: alltid samma 

tjocklek i genomgående rader). 

4. Det kan hända att cirka 2-5% av skiffern 

ska sorteras bort före uppstart. Denna 

frånsortering kan användas för justeringar 

vid fönster, dörrar och kanter.  

5. Det kan förekomma avslagna hörn på 

skiffern. Denna skiffer ska monteras på så 

sätt att de avslagna hörnen vänds upp 

under den överliggande skiffern om 

möjligt. 

 

Bearbetning av naturskiffer 

 

För att säkra bästa möjliga resultat är det viktigt 

att ha rätt utrustning för justering av 

naturskiffern. Beroende på vilken sort av skiffer 

som används, måste den anpassas på eget sätt. 

Nedan hittar du en beskrivning av hur anpassning 

av skiffern ska ske: 

Barcelona Silver White och Plain  

Bearbetning av dessa typer sker alltid från 

baksidan för att framsidan ska få samma 

avfasning som de andra kanterna. Vi 

rekommenderar skiffersax / skifferklippare och 

skifferhackare / skifferkap. 

Autumn, Clouded Bay och Diamond Black 

Vi rekommenderar alltid att dessa typer av 

naturskiffer skärs med våtskärare / våtsåg med 

diamantklinga. 

Generellt   

Vid borrning av hål i naturskiffern används 

murborr eller diamantborr. Man får inte använda 

slagborr! 

Viktigt! Borr- och kapningsdamm ska tas bort 

direkt efter bearbetning av skiffern eftersom 

detta annars kan "bränna" sig fast i ytan.  
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Principdetaljer 
Avståndslister 

Avståndslister av trä från KOMPROMENT har 

värmebehandlats. Värmebehandlingen är ett 

kemikaliefritt träskydd som förbättrar träets 

egenskaper i förhållande till väderbeständighet 

och motståndskraft mot röta. 

Avståndslister av aluminium från KOMPROMENT 

är 100% oorganiska avståndslister av 

havsvattenresistent aluminium. 

Avståndslister säkrar ventilation och fri passage 

bakom fasaden (för ventilation och vatten). 

Avståndslisterna monteras vertikalt på fasaden 

per max. C/C 600 mm. 

 

Uppstart mot sockel (aluminiumläkter) 

Mot sockel placeras startläkten på så sätt att 

naturskiffern får önskat avstånd till marken. 

Fasadbeklädnaden bör hållas på ett lämpligt 

avstånd från marken. Rekommenderat = minst 

150 mm.  

Under startläkten placeras den ventilerade 

profilen musstopp som hindrar skadedjur att ta 

sig in bakom fasaden. 

Startprofilens högre djup säkrar att naturskiffern 

får korrekt lutning. 

 

 

 

Placering av första standardläkten 

Första läkten efter startläkten placeras över 

startläkten med följande avstånd: 

X (se ritning): 

Med 200 x 400 mm skiffer: 115 mm 

Med 250 x 500 mm skiffer: 165 mm 

Med 300 x 600 mm skiffer: 215 mm 
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Läktavstånd 

Systemläkten monteras på avståndslisterna med 

godkända sömmar / skruvar. 

För avståndslister av aluminium används 4,8 x 20 

mm skruvar enl. komponentöversikten. 

För avståndslister av trä och underliggande 

träkonstruktioner används 2,8 x 65 mm sömmar 

enl. komponentöversikten i centrum av 

avståndslisten och underliggande träkonstruktion. 

Öglor / stansningar i läkterna för klämmorna 

placeras alltid vertikalt ovanför varandra med 

hänsyn till förbandet.  

Läktavstånd (X1): 

300 x 600 mm skiffer: 270 mm (6,17 skiffer / m2) 

250 x 500 mm skiffer: 220 mm (9,09 skiffer / m2) 

200 x 400 mm skiffer: 170 mm (14,71 skiffer / m2) 

Montering av skiffer 

Skiffern delas upp baserat på fasadens centrum. 

Naturskiffern monteras på systemläkten - 1 per 

gång med monteringsklämmor. 

Skiffern monteras alltid i halvförband. 

Minsta skifferbredd vid hörn, fönster och dörrar är 

150 mm. Om förband runt fönster, dörrar och hörn 

inte går jämnt ut, etableras detta i den andra raden 

av skiffer efter kanten. Man ska alltid montera 2 

klämmor per skiffer även vid skiffer ner till 150 mm. 

Monteringsklämmor 

Vid den nedersta läkten används startklämmor - 2 

per skiffer. Under fönster och dörrar kan man också 

använda startläkt / startklämmor för att utjämna 

skiffertjockleken. 

För övriga läkter används standardklämmor. Alltid 2 

klämmor per skiffer. Detta gäller även för små bitar 

av skiffer (skiffer ≤ 150mm). 

Skiffern fästs i toppen av klämman samtidigt som 

klämman bär skiffern i nästa rad.  

Vid användning av Zappa standardklämmor ska det 

alltid läktas upp med utgångspunkt av 30 mm 

överlappning. 

Önskas annan överlappning / läktavstånd vänligen 

kontakta Komproment. 

 

 

 

 

På grund av de naturliga ojämnheterna i skiffer, 

är det viktigt att all skiffer hålls på plats med 

monteringsklämmorna för att undvika 

"skrammel". När man monterar en tunn 

skifferplatta kan man klämma monterings-

klämmorna på så sätt att klämmorna passar 

bättre med skiffern. 
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Placering av klämmor – 300x600 mm skiffer 

Det rekommenderas att skifferklämmorna 

placeras 150 mm från kanten av skiffern för hela 

skifferplattor. Klämmorna ska sitta ovanpå 

varandra. 

Klämmornas placering för 300x600 mm skiffer - 

se ritning. 

Man ska alltid montera 2 klämmor per skiffer. 

Detta gäller även för små bitar av skiffer (skiffer ≤ 

150 mm). 

 

 

 

Placering av klämmor – 250x500 mm skiffer 

Det rekommenderas att skifferklämmorna 

placeras 125 mm från kanten av skiffern för hela 

skifferplattor. Klämmorna ska sitta ovanpå 

varandra. 

Klämmornas placering för 250x500 mm skiffer - 

se ritning. 

Man ska alltid montera 2 klämmor per skiffer. 

Detta gäller även för små bitar av skiffer (skiffer ≤ 

150 mm). 

 

 

 

 

Placering av klämmor – 200x400 mm skiffer 

Det rekommenderas att skifferklämmorna 

placeras 100 mm från kanten av skiffern för hela 

skifferplattor. Klämmorna ska sitta ovanpå 

varandra. 

Klämmornas placering för 200x400 mm skiffer - 

se ritning. 
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Utvändiga hörn  

Aluminiumbeslag för utvändiga hörn ska 

monteras på avståndslisterna. Beslagen sömmas 

eller skruvas fast per 220 mm i hela profilens 

längd. Naturskiffer och aluminiumläkter justeras / 

monteras med ca. 5 mm avstånd till 

aluminiumbeslagen.  

Exempel 1, 2 och 3: Naturskiffern justeras in mot 

beslaget.  

Avstånd till beslag = ca 5 mm. 

Exempel 4: Naturskiffer justeras mot det 

utvändiga hörnet utan användning av 

aluminiumbeslag. Man kan med fördel skapa 

mallar som ser till att all naturskiffer anpassas 

med korrekt avfasning. 

 

 

 

  

Exempel 1 - Utvändigt hörn med aluminium 

Exempel 2 - Utvändigt hörn med aluminium 

Exempel 3 - Utvändigt hörn med aluminium 

Bild av utvändigt hörn med aluminiumbeslag. 

Exempel 4 - Utvändigt hörn utan beslag 
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Invändiga hörn 

Aluminiumbeslag för invändiga hörn ska 

monteras på avståndslisterna. Beslagen sömmas 

eller skruvas fast per 220 mm i hela profilens 

längd. Naturskiffer och aluminiumläkter justeras / 

monteras med ca. 5 mm avstånd till 

aluminiumbeslagen.  

Exempel 1: Naturskiffern justeras in mot 

beslaget.  

Avstånd till beslag = ca 5 mm. 

Exempel 2: Naturskiffer justeras mot det 

invändiga hörnet utan användning av 

aluminiumbeslag. Man kan med fördel skapa 

mallar som ser till att all naturskiffer anpassas 

med korrekt avfasning. 

  

Exempel 1 - Invändigt hörn med aluminium 

Exempel 2 - Invändigt hörn utan beslag 

 

Bild av invändigt hörn med aluminiumbeslag. 
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Avslut av skiffer över fönster / dörr  

Allmänt: Över fönster monteras 

fasadbeklädnaden med minst 10 mm avstånd till 

fönsterbeslagen. Vid behov justeras naturskiffern. 

Ovanför fönstret används startläkt och 

startklämmor för att utjämning av skiffertjocklek.  

Vid användning av små bitar skiffer över fönster / 

dörrar kan man alternativt använda 

standardläkter - eftersom det i detta fall inte är 

nödvändigt att utjämna för skiffertjocklek. 

 

 

Avslut av skiffer under fönster 

Allmänt: Under fönster avslutas naturskiffer / 

läkter / avståndslister med minst 10 mm avstånd 

till karmprofilen. Dessutom ska karmprofilen löpa  

minst 30 mm ut över fasadbeklädnaden. Vid 

behov anpassas skiffern i toppen.  

För hela skifferplattor avslutar man med en vanlig 

aluminiumläkt. Vid användning av anpassad 

naturskiffer, kan det vara nödvändigt att 

aluminiumläkten klossas / kilas ut för att skiffern 

ska få korrekt lutning. 

Skifferklämmor kan anpassas i enlighet med 

ritningen.  

 

 

Avslut mot topp (takfot / gavel etc.)  

Allmänt: Skiffer / läkter / avståndslister avslutas 

med minst 10 mm avstånd till beslag / avslut i 

toppen. Dessutom måste man säkra ventilationen 

av fasaden och ev. takkonstruktionen. Vid behov 

anpassas skiffern i toppen. 

För hela skifferplattor avslutar man med en vanlig 

aluminiumläkt. Vid användning av anpassad 

naturskiffer, kan det vara nödvändigt att 

aluminiumläkten klossas / kilas ut för att skiffern 

ska få korrekt lutning. Skifferklämmor kan 

anpassas i enlighet med ritningen.  
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Stödmontering av 

aluminiumprofiler 
Horisontella aluminiumläkter 

De horisontella aluminiumläkterna monteras 

alltid över en avståndslist som har minst 3-5 mm 

avstånd mellan profilerna för aluminiumtolerans.  

Aluminiumläkterna fästs med sömmar / skruvar i 

alla korsningar av avståndslisterna (max C/C 600 

mm). 

Aluminiumläkterna avslutas alltid med minst 10 

mm avstånd till beslag etc.  

 

 

 

Vertikala avståndslister av aluminium 

De vertikala avståndslisterna av aluminium 

monteras alltid med minst 3-5 mm avstånd 

mellan avståndslisterna för aluminiumtolerans. 

Avståndslisterna av aluminium avslutas alltid med 

minst 10 mm avstånd till beslag etc. 
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Tekniska data 
Tekniska data  

Produktnamn Zappa naturskiffer 

Färger Finns i 7 färger - se sida 4 

Antal per pall 300x600 mm: Cirka 450-520 / pall 
250x500 mm: Cirka 700 / pall 
200x400 mm: Cirka 1000 / pall 

Mått Finns i tre standardstorlekar: 
300 x 600 mm 
250 x 500 mm 
200 x 400 mm 

Toleranser för skiffern Enl. EN 12326-1 

Skifferkvaliteter Barcelona Silver White: A1, S1 och T1 
Barcelona Plain: A1, S1 och T1 
Autumn: A1, S1 och T2 
Clouded Bay: A1, S1 och T1 
Diamond Black: A1, S1 och T1 

Skiffer testad enligt EN 12326-1 

Läktavstånd 300 x 600 mm: 270 mm 
250 x 500 mm: 220 mm 
200 x 400 mm: 170 mm 

Skiffer / m2 300 x 600 mm: 6,17 / m2 
250 x 500 mm: 9,09 / m2 
200 x 400 mm: 14,71 / m2 

Vikt per m2 Se tabell på sidan 18 

Montage Monteras med monteringsklämmor i aluminiumläktens förstansade 
monteringshål. Man ska alltid montera 2 klämmor per skiffer även vid 
mindre bitar av skiffer. 

  

Obs: Naturskiffer är en naturprodukt och det kan förekomma variationer i färg 
och struktur. Bilder och varuprover bör alltid betraktas som endast 
vägledande. 
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Systemvikt 
 300 x 600 mm 250 x 500 mm 200 x 400 mm 

 
Barcelona Silver White 
 

 
Cirka 19 kg / m2 

 
Cirka 19,5 kg / m2 

 
Cirka 20,3 kg / m2 

 
Barcelona Plain 
 

 
Cirka 19 kg / m2 

 
Cirka 19,5 kg / m2 

 
Cirka 20,3 kg / m2 

 
Autumn 
 

 
Cirka 25 kg / m2 

 
Cirka 25,7 kg / m2 

 
Cirka 26,8 kg / m2 

 
Clouded Bay 
 

 
Cirka 25 kg / m2 

 
Cirka 25,7 kg / m2 

 
Cirka 26,8 kg / m2 

 
Diamond Black 
 

 
Cirka 25 kg / m2 

 
Cirka 25,7 kg / m2 

 
Cirka 26,8 kg / m2 

 

 

Skiffervikt 
 300 x 600 mm 250 x 500 mm 200 x 400 mm 

 
Barcelona Silver White 
 

 
Cirka 2,8 kg  / st. 

 
Cirka 1,95 kg  / st. 

 
Cirka 1,25 kg  / st. 

 
Barcelona Plain 
 

 
Cirka 2,8 kg  / st. 

 
Cirka 1,95 kg  / st. 

 
Cirka 1,25 kg  / st. 

 
Autumn 
 

 
Cirka 3,8 kg  / st. 

 
Cirka 2,64 kg  / st. 

 
Cirka 1,69 kg  / st. 

 
Clouded Bay 
 

 
Cirka 3,8 kg  / st. 

 
Cirka 2,64 kg  / st. 

 
Cirka 1,69 kg  / st. 

 
Diamond Black 
 

 
Cirka 3,8 kg  / st. 

 
Cirka 2,64 kg  / st. 

 
Cirka 1,69 kg  / st. 
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Allmän information 
 
Teknisk support 
Behöver ni rådgivning och / eller teknisk support 
kan ni alltid räkna med att få hjälp av oss. 
Komproment kan bland annat hjälpa till med: 
 

• Monteringsstart vid uppstart av större 
projekt 

• Sparring kring detaljlösningar 

• Input för beskrivande material 

• Övriga problemställningar / utmaningar. 
 
För kontakt och teknisk support kan ni nå oss på 
telefon: +45 96520710 eller e-post: 
teknik@komproment.dk. 
Öppettider: måndag till torsdag: kl. 8.00 - 16:00 

och fredag: kl. 8.00 - 15.30. 

 

 

 

 

Försäljning 

För allmän information och projektrådgivning kan 

ni kontakta våra säljare på telefon:  +45 

96520710 eller e-post: salg@komproment.dk. 

Öppettider: måndag till torsdag: kl. 8.00 - 16:00 

och fredag: kl. 8.00 - 15.30. 

 

Försäljnings- och leveransvillkor 

I övrigt hänvisas det alltid till våra försäljnings- 

och leveransvillkor som finns på vår webbplats - 

www.komproment.dk. 

  

 

http://www.komproment.dk/

