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Bra material gör 
arbetet enkelt 
Att arbeta med fasader, vare sig det gäller renovering 
eller nybyggnation, ska vara enkelt och kostnadseffektivt. 
Det ställs krav på hållbarhet över tid men även krav på 
hållbarhet ur miljömässiga och sociala perspektiv. För att 
inte tala om kravet på hög energieffektivitet där Boverkets 
riktlinjer talar sitt tydliga språk. Kan fasaden dessutom 
vara underhållsfri och även motstå brand är det en stor 
fördel. Sist men inte minst ska resultatet vara vackert. 
Både idag och för kommande generationer.

Du har lösningen framför dig just nu! NVFL+ är ett 
komplett fasadsystem som fungerar både vid ny bygg
nation och vid renovering. En bra glasulls isolering i ett 
stabilt system med kvalitetsskiffer i ytskiktet.

NVFL+ har vi tagit fram med vår gemensamma expertis 
och erfarenhet och vi är måna om att kvaliteten ska vara 
hög och arbetet enkelt. Men det säger sig själv, med bra 
material blir arbetet enkelt.

Lycka till med ditt projekt!
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Monica Fridlund, Nordskiffer

1. Nordskiffer Purple 
250 x 400 mm, 
dubbeltäckning.

2. Nordskiffer 
Samaca Multicolor, 
250 x 400 mm, 
dubbeltäckning.

3. Fasadrenoverings
projekt på äldre boende 
i Svängsta. Nordskiffer 
Classic 250 x 400 mm i 
dubbeltäckning.
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NVFL+
NVFL+ är ett system som är lämpligt 
både vid renovering av fasader såväl som 
vid nybyggnation.

Systemet är en produkt av ett samarbete 
mellan Nordskiffer, ISOVER och Lindab. NVFL 
står för Nordskiffer Ventilerad Fasadläkt och 
är konstruerad i enlighet med byggAMAs 
specifikationer och har funnits på marknaden 
ett antal år. Nyheten NVFL+ innebär att NVFL 
är kompletterat med glasullsisolering och de 
metall tillbehör som isoleringsskiktet kräver.
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Att montera takskiffer på fasad 
är enkelt och skapar ett gediget 
men samtidigt modernt uttryck. 
Skiffer är underhållsfritt och 
färgbeständigt med en livslängd 
på 80–200 år. Med bra isolering 
minskar energibehovet vilket 
ger dig eko no misk hållbarhet 
många år framåt.

Zprofil

Skiffer

Ventilerad  
fasadläkt

Glasullsisolering



  2 .  V E N T I L E R AT  FA S A D S Y S T E M  

Fasadsystemet NVFL är framtaget för montage av tak
skiffer på fasader. Det är ett ventilerat system som 
består av en sk hattprofil av plåt med en färdig hålbild 
för montage med stormkrok. Systemet är brandtestat 
med god känt resultat och luftspalten (25 mm) ger friska 
fasader utan fuktproblem.

  3 .  S K I F F E R  

Skiffer är en natursten och därmed klassat som ett av de mest 
miljövänliga byggnadsmaterialen. Att använda takskiffer på 
fasad blir allt vanligare och skapar en underhållsfri fasad med 
en livslängd på 80–200 år. Benämningen takskiffer kommer 
av att det är en skifferplatta med klippt kant som monteras 
med ett överlapp.
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Tre delar ger ett komplett system
NVFL+ består av utvalda komponenter som tillsammans 
utgör ett välfungerande system för din fasad: isolering, 
ventilerad fasadläkt och skiffer. Grundtanken är att det ska 
vara enkelt, ge friska fasader och hålla över tid, inte minst 
estetiskt.

Alla delar i NVFL+ är klassade som obrännbara material 
och fasad systemet med skiffer monterat i Nordskiffer 
ventilerad fasad läkt har genomgått ett storskaligt brand
test. De isolerande skikten i systemet kan anpassas i 
antal och tjocklek till ditt specifika projekt. Montaget är 
okomplicerat och sker med profiler och läkt av plåt.

    1.  G L A S U L L S I S O L E R I N G  

Glasullsisoleringen i NVFL+ är en kvalitetsprodukt som 
hjälper dig att minska energibehovet. Isoleringen har lång 
livslängd och garanterat 70 procent av produkten utgörs av 
återvunnet glas. Montaget är enkelt och förpackningarna 
tar liten plats tack vare att de högkomprimeras.

NVFL+ är godkänt för Svanenmärkta byggnader 

För information om vilka av komponenterna som finns med 
i SundaHus respektive Byggvarubedömningen, besök 
www.nordskiffer.com, www.lindab.com och www.isover.se



NVFL+ ur ett miljöperspektiv
Genom att välja kvalitetsprodukter som håller över tid 
minskar du belastningen på naturen och bidrar till ett mer 
håll bart byggande. Samtliga material i NVFL+ har lång 
livslängd och håller hög kvalitet. 

Tabellen visar en jämförelse av koldioxidutsläpp mellan 
olika fasadmaterial. Studien genomfördes vid Lunds 
Tekniska Högskola.*

NVFL+ avseende social hållbarhet
Isoleringen i NVFL+ såväl som läkt och plåtprofiler till
verkas på produktionsanläggningar i Sverige där arbets
förhållanden styrs av svensk arbetsmiljölag stiftning och 
regleras av anläggningarnas egna policys och rutiner. 

Skiffern i NVFL+ kommer från skifferbrott som är utvalda 
utifrån aspekterna miljö, ekonomi, kvalitet och inte minst 
social hållbarhet. Relationerna med skifferproducenterna 
sträcker sig långt bak i tiden och bygger på förtroende. 
Platsbesök genomförs i skifferbrotten och nära kontakt 
hålls med aktörer i hela kedjan.
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* Källa: Miljömässigt hållbara material för bostadshus.  
Examensarbete 2016 av Karolina Koch och Karin Lindeberg. Lunds Tekniska Högskola.

  S O C I A L  H Å L L B A R H E T  

NVFL+ uppfyller höga krav på social hållbarhet. Isolering, 
läkt och krok är svensk  tillverkad. Skiffern är producerad 
enligt ISO 26 000 och kommer från noga utvalda skiffer
brott i Sverige, Norge, USA, England och Spanien.

  E K O N O M I S K  H Å L L B A R H E T  

NVFL+ är i inköp ekonomiskt jämför bart med andra 
fasad system. NVFL+ är lätt att förändra och kan enkelt 
demonteras och återsättas. På sikt är det ekonomiskt 
oslagbart då det håller sig vackert och funktionellt länge.

  M I L J Ö  

NVFL+ produceras med fokus på miljö. Systemet är god
känd för Svanen märkta byggnader och flera delar finns med 
i Sunda hus och Bygg varube dömningen. Komponenternas 
långa livslängd och minimalt med under håll gör det över
lägset de flesta andra system.
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Nordskiffer Samaca 
Classic och Nordskiffer 
Multicolor, 250 x 400 mm, 
dubbeltäckning



Fasadrenovering 
med NVFL+
De finns ett antal olika fastighetstyper som 
kan vara aktuella för tilläggsisolering. Kun
skap om fastighetens konstruktion är grund
läggande för att kunna välja rätt metod och 
material. NVFL+ går att varieras och anpassas 
till varje fastighets förutsättningar.
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95 mm tilläggsisolering kan 
reducera U-värdet med mer 
än 50 % på vissa fasadtyper.

NVFL+ lämpar sig mycket väl 
vid renovering av miljonprojekt. 
Nordskiffer Grön 250 x 400 mm i 
förskjuten dubbeltäckning.
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Varför tilläggsisolera fasaden?
De flesta fastigheter byggda före 1970 har låg 
energieffektivitet och en tilläggsisolering av fasaderna 
kan göra stor skillnad. I tabellen nedan har beräkningarna 
utgått från att befintlig vägg i utgångsläget hade ett 
Uvärde på 0,60 W/m²K före tilläggsisoleringen.

Beroende på vilket Uvärde du vill uppnå kan NVFL+ 
anpassas med flera skikt av glasullsisolering. Tabellen visar 
ett exempel på en vägg där ett tillägg av endast 95 mm 
isolering reducerar Uvärdet med 50 procent till 0,29.

Fasadrenovering med NVFL+
I Sverige finns ett stort behov av fasadrenovering 
inom exempelvis miljonprogrammet. Under de snart 
fyrtio år som har gått sedan byggnationen påbörjades 
inom programmen har bara 20 procent av beståndet 
rustats upp. Enligt en rapport från Boverket (2014) 
finns det 650 000 lägenheter som är i behov av bla 
energieffektivisering. U-värden för lösningar med 2 eller 3 skikt 

glasullsisolering från ISOVER  
Skikt 1:  
Stålregel- 
skiva 35 
(mm)

Skikt 2:
Skalmurs- 
skiva 32 
(mm)

Skikt 3: 
Inget eller 
Takboard 33 
(mm)

Isolering- 
tjocklek,  
totalt  
(mm)

U-värde,
(W/m²K)

45 50 — 95 0,29

45 50 30 125 0,23

70 50 — 120 0,26

70 50 30 150 0,21

95 50 — 145 0,23

95 50 30 175 0,19
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  I N N A N  D U  B Ö R J A R  

Kontrollera befintlig väggkonstruktion och åtgärda följande punkter vid behov:

   Skador på befintlig vägg ska identifieras 
och orsaken till dessa utredas. I samband 
med renovering ska skador som påverkar 
väggen åtgärdas.

   Den befintliga väggen ska vara tillräckligt 
lufttät alternativt göras lufttät med åtgärder 
lämpliga för väggen.

   Eventuell mikrobtillväxt i den befintliga 
väggkonstruktionen som är kritiska ska 
avlägsnas.

   Inomhusluftens fukthalt ska motsvara torra 
boendeförhållanden.

    Den befintliga väggens möjlighet för 
montering av fästelement för renoverings
paneler ska alltid bedömas och dimen
sioneras av yrkeskunniga.

Mer info www.isover.se

  FA S A D R E N O V E R I N G E N  S T E G  F Ö R  S T E G  

1.  Ta reda på vad det är för befintlig 
konstruktion dvs stomme och 
ytterväggar. Är det betong/trä/
utfackningsvägg/annat? 

2.  Vilket Uvärde ska uppnås och vilken 
dimension på glasullsisolering krävs 
då? Kika på tabellen på nästa sida för 
ett exempel på beräkning.

3.  Anlita ev. en fasadkonsult och 
fastställ om NVFL+ kan monteras 
direkt på befintligt ytskikt eller om 
åtgärder behöver vidtas.

4.  Välj skiffersort (färg, 
format, täckning 
etc). Kontakta oss på 
Nordskiffer för prover.

5.  Beställ material och 
boka upp entreprenör i god tid. 
Gärna 12 veckor innan byggstart. 

6.  Tänk på att tak, fönster och dörrar 
också kan behöva bytas ut för att 
uppnå önskad energieffektivisering.

7.  Utför renoveringen och njut sedan av 
ditt skifferhus i generationer!



Nybyggnation 
med NVFL+
Att en typ av isolering ska fungera för alla 
typer av fasadkonstruktioner är en utopi. 
Variationerna av fasader är oändliga och 
alla projekt är unika. NVFL+ kan varieras och 
anpassas till just ditt projekt.
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Nordskiffer Grön,  
250 x 400 mm,  
dubbeltäckning

“ Skiffer är sannolikt det ultimata 
om man ser till livslängd och tålig-
het mot diverse påfrestningar.”

  Felicia Oreholm,  
Tidningen Husbyggaren 2016:3



1. Att kombinera skiffer och trä i 
fasadens ytskikt ger en kontakt 
med den omkringliggande naturen. 
Nordskiffer Samaca Classic, 
250 x 400 mm i dubbeltäckning.

2. I mars 2017 påbörjades bygg
nationen på Uggleberget i Nya 
Hovås. Området innefattar ett 
antal fastigheter med NVFL+. 
Ytskikten består av takskiffer i olika 
nyanser som är lekfullt monterade. 
Skifferplattorna är monterade i 
dubbel respektive enkel täckning. 
Bild: Liljewall arkitekter.

3. Genom att blanda olika sorters 
skiffer och olika format kan du skapa 
intressanta fasader som ger karaktär 
åt ett helt område. Nord skiffer 
Samaca Classic samt Nordskiffer 
Multicolor, 250 x 400 mm monterad 
i sär dragen dubbel täckning.

4. Takskiffern som löper från taket 
och ner på fasaden ger ett mjukt, 
sömlöst, intryck. Här är tre olika 
sorters skiffer blandade; Nordskiffer 
Lugano, Nordskiffer Grön och 
Nordskiffer Castillo, 250 x 400 mm 
i dubbeltäckning.

1

2

3

4



Takskiffer på 
fasad i NVFL+
Vad takskiffer är och varför benämningen 
är takskiffer på fasad, är vanliga frågor. 
Det finns en enkel förklaring. Takskiffer är 
skiffer plattor med rektangulär form som 
monteras med ett överlapp. Traditionellt 
har den typen av plattor monterats på 
tak, därav benämningen. Fördelarna med 
att använda takskiffer på fasad är många. 
Förutom att det blir estetiskt tilltalande ger 
det ytor som håller i upp till 200 år.
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Fördelar med natursten
•  Lång livscykel, 80–200 år
•  Naturligt färgbeständigt
•  Obefintligt underhåll
•  Lämplig för tuffa lägen vid salt hav och vind
•  Naturmaterial med minimalt CO2avtryck

Nordskiffer Lugano, 300 x 600 mm 
monterat i enkeltäckning. Fotot 
är taget en frostig vintermorgon.



Natursten på fasader
Natursten är vanligt förekommande på fasader och det 
finns många fördelar med materialet. Det är till exempel 
färg beständigt, underhållsfritt, klarar utsatta lägen 
och har lång livs cykel. Att använda sig av takskiffer ger 
en mängd ytterligare fördelar i jämförelse med tjockare 
natur stensplattor som limmas eller monteras med 
exempelvis back fixing.

  S K Ö T S E L R Å D  TA K S K I F F E R  

Skiffer motstår smuts och påväxt
Skiffer är naturligt en något fet sten vilket 
ger god resistens mot smuts och påväxt. 
Om det upp står ett behov att ren göra är 
det dock enkelt. Hög tryckstvätt med vatten 
kan användas, tänk på att sänka trycket 
vid anslutningar till fönster etc. Om vatten 
inte räcker fungerar ex Grön Fri bra, följ 
tillverkarens anvisningar. Alkaliska medel bör 
ej användas. Ett diffusionsvax kan läggas på 
skiffern för att öka skyddet mot klotter. Vaxet 
kan göra att skiffern uppfattas som något 
mörkare i färgen.

Tvätta med vatten
Skiffer är en natursten som bryts i skifferbrott. 
Vid brytningen och under transport kan 
smuts lägga sig på skifferplattorna. Smutsen 
försvinner vid regn och det går även att tvätta 
bort med vatten för att snabbare få fram 
lystern i plattorna. Vid ev rengöring och regn 
blir dock vattnet färgat av smutsen, vilket kan 
vara bra att ha i åtanke om marken under ska 
täckas med plattor ex.

  F Ö R D E L A R  M E D  TA K S K I F F E R  PÅ  FA S A D  

•  Montage kräver inte specialistkompetens

•  Inga begränsningar avseende montage i höjdled

•  Ekonomiskt jämförbart med andra fasadmaterial

•  Tunna plattor ger en låg vikt och gör materialet 
lätthanterligt. Från 25 kg/m2!

•  Vid anslutningar som fönster etc klipps plattan till 
lämplig storlek

•  Montage är inte väderberoende och kan utföras 
även vintertid

•  Montage i Nordskiffer Ventilerad Fasadläkt (NVFL) 
ger friska fasader utan fuktproblem

•  Enkelt att byta ut och ta bort plattor vid behovNordskiffer Röd,  
250 x 400 mm 
i dubeltäckning.

21



22

Klippningar & format

  FA K TA :  A N D R A  VA N L I G A  M O N TAG E M E T O D E R  

Ett annat sätt att montera natursten på fasad 
är med så kallad skuren sten på ventilerat 
fasadsystem. Skuren sten är stenplattor i lite 
tjockare format, ofta 30–50 mm, med storlekar 
enligt önske mål. Kanterna är här rakt avsågade 

(till skillnad från tak skiffer som är ”knäckta” 
med naturligt ruffa kanter). Den skurna skiffern 
kan även monteras med fästmassa som lim, 
observera att det då finns rekommendationer 
gällande maximal höjd och format på plattor.

Takskiffersorter – urval

Nordskiffer Samaca 55 Nordskiffer Samaca Nordskiffer Samaca 49 Nordskiffer Samaca
 Classic  Multicolor

Nordskiffer Castillo Nordskiffer Lugano Nordskiffer Röd Nordskiffer Grå

Nordskiffer Grön Nordskiffer 200 Welsh Slate Penrhyn  Welsh Sate Dark
  Heather Blue Grey
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Format Dimensioner (mm) Tjocklek (mm)
Ex på mönster 
enkeltäckning

Ex på mönster 
dubbeltäckning

Rektangulär 
(stående montage)

 200  400 
 220 x 500  
 250  600 
 300

6–8 
7–9 
10

Rektangulär 
(liggande montage)

 200  400 
 220 x 500  
 250  600 
 300

6–8 
7–9 
10

Hexagonal

 200  400 
 220 x 500  
 250  600 
 300

6–8 
7–9 
10

Rektangulär  
klippt i spets

 200  400 
 220 x 500  
 250  600 
 300

6–8 
7–9 
10

Rundad

 200  400 
 220 x 500  
 250  600 
 300

6–8 
7–9 
10

Kvadratisk med 
klippta hörn

 300 x 300  
 400  400 

6–8 
7–9 
10

Mats Komét, Nordskiffer



Montage och 
 ritningar
Att montera skiffer i NVFL+ är enkelt och 
kräver inte specialistkompetens. Vid en 
anslutning, som exempelvis ett fönster, 
klipper du plattan till ett passande format. 
Har du utfört montaget och behöver 
ändra något, kan du plocka bort plattor i 
efterhand.
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“ Skiffer är ett väldigt enkelt och bra 
material att arbeta med vilket är 
viktigt för oss som bygger. Att det 
dessutom är skonsamt för miljön 
är naturligtvis en bonus.”

 Anders Bringert, PEAB
Word Trade Center Växjö. 
Nordskiffer 240, 250 x 400 mm 
i dubbeltäckning.



  D U B B E LTÄC K N I N G  

I dubbeltäckning överlappar plattorna varandra med minst 
60 %. Det gör att denna täckning kan användas även på tak 
och sluttande fasader.

  E N K E LTÄC K N I N G  

I enkeltäckning monteras vanligtvis skifferplattan i ett 
liggande format, vilket ger ett överlapp i ovankant. Skarven 
mellan plattorna i sidled tätas med en plåtremsa som förs 
in bakom plattorna.

Hörnplåt

Lodlinjer 
840 mm

Startkrokar
-Hängs och 

skruvas i 
öglan

Säkerhets-
krok

-hängs i 
hålbild

Lodlinjer 
600 mm

Lodlinjer 
360 mm

Lodlinjer 
180 mm

Lodlinjer 
120 mm

Lodlinjer 
60 mm

Läkt 
CC 242 mm

Plåtremsa 
skarvtätning

Nordskiffer Purple, rektangulär 
form montage med krok.

Nordskiffer Samaca 55, 
kvadratisk med klippta hörn, 
montage med skruv.
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Startkrokar
-Hängs och 

skruvas i 
öglan

Mellan första 
och andra 

läkt CC 
130 mm

Läkt CC 
172 mm

Läkt CC 
172 mm

Lodlinjer 
260 mm

Lodlinjer 
130 mm

Lodlinjer 
390 mm

Lodlinjer 
520 mm

Lodlinjer 
650 mm

Lodlinjer 
770 mm

Hörnplåt

Säkerhets-
krok

-hängs i 
hålbild

Nordskiffer Samaca Classic 
rektangulär klippt i spets, 
montage med krok.

En variation av skiffersorter 
i rektangulär form. Montage 
med skruv under balkong.
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Montage
Tanken med NVFL+ är att det ska vara enkelt och hålla 
över tid, vilket ligger till grund för valet av komponenter. Skiffer

Ventilerad  
fasadläkt

Glasullsisolering

Zprofil

Magnus Nilsson, Nordskiffer

Montageanvisningar och filmer finns 
på www.nordskiffer.com/montage



Plåtdetaljer Hörn Plåtdetaljer Fönster

  O VA N F Ö R  F Ö N S T E R PA R T I E R      

 Vy från sidan

  U N D E R  F Ö N S T E R PA R T I E R      

 Vy från sidan

Takskiffer
NVFL

Glasullsisolering 

Plåt

Karm

Karm

Takskiffer

NVFL

Glasullsisolering 

Plåt
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Fyrkantshörn plåt

  F Y R K A N T S H Ö R N      

 Vy från ovan

Fyrkantshörnen ger 
fasaden ett välarbetat 
uttryck.

Takskiffer

NVFL

Glasullsisolering 

Det går att anpassa 
plåtdetaljerna i 
kulör. Bryt av mot 
skifferns färg för att 
skapa ett busigare 
intryck eller lägg 
dig nära i nyans för 
att dölja plåten.

  V I D  S I D A N  O M  F Ö N S T E R PA R T I E R      

 Vy från ovan

Plåt

Glasullsisolering NVFL

Karm

Takskiffer

  N Ä B B H Ö R N      

 Vy från ovan Var noga med att 
montera skiffern så att 
den går hela vägen fram 
till näbbhörnet.

Näbbhörn plåt

Glasullsisolering

NVFL

Takskiffer

Nordskiffer 
Samaca Multicolor,  
250 x 400 mm,  
dubbeltäckning



1. Takskiffer är ett lätt material, 
det väger ca 25 kg/m2 monterat 
i enkeltäckning. Bilden visar en 
fastighet i Varberg. Nordskiffer 
Samaca Classic 250 x 400 mm 
klippt i spets, monterat i 
dubbeltäckning.

2. Social hållbarhet är inte 
enbart bra arbetsförhållanden. 
Det är vackra hus i trivsamma 
områden. En plats vi vill vistas 
på, helt enkelt. I generationer 
framöver. Detta är Hovås utanför 
Göteborg där Nordskiffer Samaca 
49, i formatet 300 x 600 mm, är 
monterat i enkeltäckning.

3. Nordskiffer Samaca Classic 
och Nordskiffer Multicolor har 
blandats på denna fasad och 
är monterat i en isärdragen 
dubbeltäckning.

På Skifferhusen i 
Helsingborg har olika 
fasad partier klätts 
med olika skiffer sorter. 
Alla skifferplattor är i 
formatet 250 x 400 mm 
och har monterats i 
dubbeltäckning

Till dig i föreskrivande led
För att materialet du vill ha ska hålla hög kvalitet och att 
fasaden håller över tid, är det viktigt att före skrivnings
texten är genomarbetad. I samarbete med arkitekter har 
vi tagit fram exempel på föreskrivnings texter som fritt kan 
användas för NVFL+.

  D U B B E LTÄC K N I N G  E X E M P E L  

Skifferplattor av natursten 400 x 250 x 7–9 mm monterat i 
dubbeltäckning, monterad med rostfri stormkrok (svart) på 
system NVFL+ 105, dvs Nordskiffer Ventilerad Fasad Läkt 
för 105 mm isolering samt med ISOVER glasullsisolering 
105 mm tjocklek. 

Typ Nordskiffer Samaca Classic 33 (mörkgrå) eller likv. 
(dvs testad i EN123261(2004), 2(2011), som en klass A1 
samt producerad enligt ISO 26 000).

  E N K E LTÄC K N I N G  E X E M P E L  

Skifferplattor av natursten, format 500  x 250 x 6–9 mm, 
enkeltäckning, monterad med rostfri stormkrok (svart) på 
system NVFL+ 105, dvs Nordskiffer Ventilerad Fasad Läkt 
för 105 mm isolering samt med ISOVER glasullsisolering 
105 mm tjocklek. 

Typ Nordskiffer Samaca Multicolor (rostfärgat) eller likv. 
(dvs testad i EN123261(2004), 2(2011) som en klass A1 
samt producerad enligt ISO 26 000).
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Välkommen att kontakta oss! 
Ring, maila eller besök oss på Nordskiffer i Höganäs. Vi 
hjälper dig hela vägen från projektering till färdig fasad. 

www.nordskiffer.com 
info@nordskiffer.com 
042 33 13 98

Malin Tan, Nordskiffer


