TAGOMLÆGNING - BAGGRUND
TAGOMLÆGNING - AFTALEFORHOLD
Generelt
Kontraktgrundlag

·

"AB-Forbruger" www.danskbyggeri.dk/media/4946/ab-forbruger-standardaftale.doc

·

"Standardkontrakt - for byggeopgaver for forbrugere" http://www.danskbyggeri.dk/media/3408/standardkontrakt-ab-forbruger-juni-2012.pdf

·

"Tillægsaftale - vedrørende ændringer i arbejdet" www.danskbyggeri.dk/media/3409/tillaegsaftale-ab-forbruger.pdf

Ekstraarbejder.

Ansvarsfraskrivelse

·
·
·
·
·
·
·

Varianter.

detaljer,

Nye zinktagrender og rendejern.
Nye tagvinduer.

Isolering af tag.
Reparation af skorstene.
Brandkam omfuges eller ombygges helt eller delvist.

Nedrivning
Nedtagning af 2 tagvinduer, for genmontering.
Nedtagning af zink omkring kviste, og under vinduer

Oprindelige tage
dimensionen

mere aktuelt.
Valg af undertagsløsning.
Byggeplads

·
sikkerhedsforanstaltninger m.v. samt bortskaffelse af alle ikke anvendte materialer.

·

som oprindeligt.
Fravigelse fra leverandørens anbefalinger.

Tegningshenvisning

A10 - 3/4 - Nyt skifertag - tagfod, brandkam, skorsten og rygning 1:10, 1:5
Alle mål kontrolleres på stedet

Myndighedstilladelse.

leve op til bygningsreglementets krav. Kommunen kan dispenseres for

bygninger" udgivet af Bygningskultur Danmark.

ca. 40

Forskelling
Skillelag
Zinkindskud, skrues fast
Undertagspap klæbes op af mur
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TAGOMLÆGNING - BESKRIVELSE

BLIKKENSLAGERBESKRIVELSE

Tegningshenvisning

Materialer og produkter
Tagrende
Titanzink, str. 12, pladetykke 0,70.
bagkant.

A10 - 3/4 - Nyt skifertag - tagfod, brandkam, skorsten og rygning 1:10, 1:5
Alle mål kontrolleres på stedet

Fodblik:

Zink, pladetykkelse 0,70.

Snestopper:
pr.

max 600 mm 26 x 6,5 mm skinner.

Udførelse
blikkenslager rendejernenes placering ved tagfoden, hvorefter

Rendejern:
skaft.

TØMRERBESKRIVELSE
Materialer og produkter

Udførelse
Eksisterende skifersten nedtages for senere genmontering.

285.
Skotrende:
Der afsluttes med skydestykker og en lille krave.

Naturskifer sten:
sortering.

hoved.
Kit:

Tagpap:
(=Icopal base 512 P) Bitumenbaseret
undertagspap til fuldsvejsning.

rendejernene. Der udspares i undertaget ca. 150 mm fra
murkronen for etablering af ventilationsspalte. Ved de murede
fast jf. tegningsmaterialet.

ventileret, fast undertag.

rygningen. Lodret fugeafstand imellem skifrene er almindeligvis

Fast undertag:

Krydsfiner:

16 og 32 mm vandfast krydsfiner
lokkes ca. 25 - 40 mm fra skiferkant til midten af hullet. Der

MURERBESKRIVELSE

Udførelse

Materialer og produkter
efter blanding.
Indmuring af tagflade i skorsten og gavle:

Mursten:

farve.
Tegularz kan levere en sten i korrekt farve.
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15 x 45 x 150 mm. lister.

Forskelling

25 x 175 mm. og 25 x 150 mm.
Opklodsning af øverste
skifersten

Zink løskant lagt ind i fuge

ca. 40

Strimmel af pap klæbet hen over undertag
Undertag ført op af skorsten

80

Tagpap, efter afhærdning fjernes det
overskydende pap

Eksisterende
spær måler
11-15 cm
(tegnet 13 cm)

med 5,0 x 60 mm. rustfaste
skruer pr. ca. 250 mm.

Afstand
minimeres

ca. 40

Forskelling
Skillelag
Zinkindskud, skrues fast
Undertagspap klæbes op af mur

Fastgørelse af øverste skifer, med 44 mm
varmforzinkede skruer med havlrundt hoved
og underlaggskive af sort neopren
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Snit i brandkam (1:5)
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Snit i skorsten (1:5)
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Skifer, 3 dobbelt overlæg, 70 mm.

tr
åd

Undertagspap, krydssømmet pr.
60 mm i overlæg

60 mm ventileret hulrum/
Rupløjede brædder med fer & not
Brædder sømmes til spær med mindst 1 søm pr. bræt pr.
understøtning. I randzone, langs sider, gavle og større
gennembrydninger i tagfladen med 2 søm pr. bræt.

NOTE
Fordeling af skifersten er vist som signatur. Udlægning af skifer planlægges så det går op
med halve eller hele skifersten.
Vinkler på tagflader og skotrender er vist som signatur.
Endelige mål skal tages på stedet af de udførende entreprenører.
Der må ikke måles på tegningen.

nt
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16 mm. krydsfiner L= ca. 400 mm. monteret på lægteunderlag monteret i spærside. Der fuges mod
tilstødende bygningsdele med elastisk fuge.
Ve

32 mm krydsfinér som erstatning for nederste brædder.
50

Evt. opretning af spær skæres skråt af for at sikre
maksimal underlag for tagfod.
Snestopper
Udført i varmgalv. fladstål
25x6 mm bøjler pr. max. 600 mm.

Eksisterende spær

Rendejern skruemonteres planforsænket i krydsfinér.

Tegningshenvisning

Undertagspap føres op over fodblik og klæbes fast.

0

10

Spærfod tilpasse og der indlægges murpap
som skillelag mellem træ og mur.

Skiferliste

A10 - 3/4 - Nyt skifertag - tagfod, brandkam, skorsten og rygning 1:10, 1:5

Strækmetal i zink som Rheinzink, med udluftningstværsnit
på 63%. Fastgøres i fodplade og klemmes under vindplade.

Eksisterende rem

Alle mål kontrolleres på stedet
30

Eksisterende murkrone
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15-20 mm

Zinkrender.
Placering af evt. ekspansionsstykker projekteres af
udførende blikkenslager.
Tagrende er placeret i samme højde som tidligere.
Snefang.
Elastisk fuge.

Snit i skorsten (1:10)

Fremtidige forhold
Nyt skifertag: Opbygn., tagfod og rygning

1:5 og 1:10
Udf. af/Godk.:

Tegningsnummer:

VARMINGS TEGNESTUE
Kronprinsessegade 8 ∙

∙ Fax 33 11 81 84 ∙ mail@varmings-tegnestue.dk

A10 - 3/4

JI

Eksisterende kvist

Inderflunke. Zink
(Bukkes)

Opklodsning af skifer

15

0

20

0
Eksisterende kvist

Eksisterende rem

Lodret snit af eksisterende kvist skotrende (1:5)

Eksisterende murkrone

Tegningshenvisning
Tagkviste/zinkarbejde/samling med tag

A10 - 3/4 - Nyt skifertag - tagfod, brandkam, skorsten og rygning 1:10, 1:5
Vedligehold
Udvendigt eftersyn foretages fra tagvinduerne og kvistvinduerne.

NOTE

Alle mål kontrolleres på stedet
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