KONSTRUKTIONSDETALJER
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Tagfod

Montage MED tagfod

Montage UDEN tagfod
Rendejern og tagrender monteres
inden plader oplægges. Plader
sømmes ved overlæg og 25 mm fra
bølgetop.

Liste og ventilationsbånd monteres efter
snor og rygning med søm pr. max. 300
mm. Anden øverste række plader sømmes i opbuk, øvrige plader sømmes i
forkant. Af hensyn til ventilationen anbefales det, at nakken er skåret af.

Ved anvendelse af tagfod, monteres
tagrenden lettest med konsoljern.
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Montage MED tagfod på undertag
Montage med kondensfang
Kondensfang stopper ca. 5 cm fra
facade, og afstandsliste føres frem til
spærende.

Anvend 18 mm. krydsfiner, som udslidses ved spor, og føres 30 mm under
spærhoved. Anvendes rendejern fræses de ned i krydsfiner. Alternativt fastgøres konsoljern på stern. Alutagfoden
monteres bag BOND tagfod. Undertaget klæbes til alu-tagfod.

Buet rygning
mm
369
søm

Til kip og grat kan alternativt anvendes
buet rygning.
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Montage MED tagfod renovering

Grat
Plader afkortes langs grat. Tryk. imp.
Iiste og ventilationsbånd monteres efter
snor og rygning monteres med søm pr.
max. 300 mm.
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Hvis tagrender bevares, monteres tagfod. Da tagrenden ikke hæves, kan regnvand løbe over renden ved ekstreme
vejrforhold.

Montage uden tagfod på undertag
Samme fremgangsmåde, dog uden
montage af bund lægde og tagfod.

.
Skotrende

.
25 x 150 mm
skotrendebræt

Undertag

Skotrende

Pladerne afkortes og kanten opbukkes.
Vindskede monteres ca. 45-60 mm
over lægte og gavlbeslaget monteres
med søm pr. max. 300 mm.

Eksisterende skifertag
Ved montage af BOND direkte på eksisterende skifertag, rettes tag op med
38 x 57 mm T1 lægte over de eksisterende spær.

.

Skotrende med undertag

Er skotrenden ikke nedfældet i spærerne, må lægtetilslutninger mod kantlægte hæves 25 mm - ved at der opklodses på de tilstødende spær. Skotrendebrædder placeres på tagflade og fastgøres til spær. Skotrendelægter
monteres. Skotrende monteres med ventibånd. Tagplader afkortes præcis
70 mm fra midt skotrende.

Inddækning af vindskede
med gavlkapsel

.

Skotrende

Den 400 mm brede skotrende monteres med 200 mm overlæg. Undertaget
klæbes til skotrenden med et overlæg
på 150 mm. Skotrende fod monteres,
herpå fastgøres ventibånd til skotrenden.

Inddækning af vindskede
med gavlbeslag
Pladerne afkortes og kanten opbukkes.
Vindskede monteres ca 45-55 mm
over lægte og gavlbeslaget monteres
med søm pr. max. 300 mm.

Sideinddækning mod mur
BOND pladerne afsluttes efter samme
princip som ved gavlafslutninger. Der
anvendes sideinddækning, der afsluttes med inddækningsprofil.

Eksisterende bølgeeternittag
Ved montage af BOND direkte på eksisterende bølgeeternittag, rettes tag op
med min. 38 x 57 mm T1 lægte placeret over eksisterende spær.

Inddækning mod mur
BOND pladerne tilskæres og der afsluttes
efter samme princip som ved rygninger.
Der anvendes 19 x 50 mm liste monteret
med ventibånd til kip, som derved sikrer
ventilation til tagrummet.

Renovering
I forbindelse med renovering af
eksisterende tag er det vigtigt at
være opmærksom på følgende: Hvis
eksisterende tagdækning afmonteres,
rettes spær op med min. 45 x 95 mm
høvlet tømmer.

27

Ventilation
Følgende generelle principper for
ventilation bør iagttages ved montage af BOND.

Ventilation fra tagfod til tagfod er
afhængig af vind for at fungere. På
kolde dage uden vind vil der derfor
være risiko for kondensdannelse,
fordi ventilationen kun sker i den
nederste del af tagrummet uden at
nå tagets underside.

Den bedste form for tagrumsventilation opnås, hvor der ikke er
forhindringer fra tagfod til rygning.
HUSK! Der skal altid være min. 60
mm luft over isoleringen.

Skorsten
Over og under skorsten monteres 25
x 100 mm bræt til understøtning af
tagplade. Tagpladerne skæres tæt
omkring skorsten og sømmes i forkant
samt i understøtningsbræt.

Tagplader affejes og inddækningsbånd monteres op ad skorstensvanger (min. 150 mm lodret) og ud på
tagplader (min. 200 mm lodret). Det er
vigtigt at inddækningsbåndet trykkes
godt fast. Samlinger udføres således
at vandet løber ud over overlæg.

Ovenlys
Hvor der er forhindringer som
ovenlysvinduer eller kviste, skal der
suppleres med taghætter for at
lede luften henholdsvis ud og ind.
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Velux ovenlys monteres i nøje
overensstemmelse
med
Velux
montagevejledning med EDW standard
inddækning.

Når inddækningsbåndet er klæbet
fast, monteres inddækningsprofil over
samling på skorstens-vange. Montagen udføres parallelt med tagflade.
Inddæknings-profil fastgøres pr. max
150 mm. Inddækningsprofil fuges i
fugekant med egnet fugemasse.

Med
BOND er det
enkelt at tage højde
for tagets specielle
konstruktionsdetaljer!

