Anvisning ved udførelse af Residek på underlag af krydsfinér
Kontrol af underlag
Følgende punkter skal som minimum overholdes:
• Ved anvendelse som tagunderlag skal der altid anvendes godkendte og CEmærket plader (EN13986), og altid plader, der opfylder krav til
anvendelsesområderne. Pladerne skal være forsynet med fer og not på
langsiderne.
• Vær altid opmærksom på, at krydsfinér, som alle andre træbaserede
materialer, tilpasser sig klimatiske forhold, hvorfor konstruktionskrydsfinér skal
akklimatiseres ved 75% RF svarende til 15% træfugt iht. anvendelsesklasse
2, oppindet på stedet inden anvendelse.
• Tagkrydsfinér skal understøttes og fastgøres som følger lastkategori H.
• Pladerne skal monteres med den stemplede side nedad, således at
tagdækningen pålægges den umærkede side.
• Pladerne skal lægges forbandt på tværs af understøtningen. Frie pladekanter
skal være understøttede. Det er ikke tilladt at anvende flyverstød ved
krydsfinérs anvendelse som tagplader.
• Krydsfinéren skal monteres med afstandsfuger (se nedenstående
skema ”Kontrol af fugt og fugeafstande”).
• For at give plads til bevægelser i krydsfinéren forårsaget af fugtvariationer,
skal der, ved f.eks. gavle og skorstene, være en afstand på 10 mm., således
at tagunderlaget har mulighed for at udvide sig. Dette gælder for såvel kolde
som varme tage. Ved tagearealer større end 10 meter i længden skal der
udføres min. en udvidelsesfuge til at optage eventuelle bevægelser. Bredden
af fugen skal være min. 2 mm.
21 mm

Kontrol af fastgørelser:

Kontrol af inddækningsprofiler som tag fod, vindskeder, klipfisk, kapsler og
brønde:
Under alle typer af inddækningsprofiler og tagbrønde monteres der først en
underpap som føres med ud og ned ad facade, således at når man svejser underpap
eller Derbigum produktet på fladen, svejses denne sammen med strimmel af
underpap, som ligger under inddækningsprofilet eller brønden.
Således er der lavet en lukket ”lomme” i tilfælde af vandindtrængning ved overgange
i inddækningsprofiler og svejssvigt på tagbrønde m.m.
Alle inddækningsprofiller skal krydssømmes med max afstand på 7 cm.
Krydsfinéren beskyttes mod nedbør, indtil tagdækningen er udført.
Kontrol af spændvidder, tykkelse og fastgørelsesmidler:

Plade-tykkelse
(mm)

Max.
understøtningsafstand c-c
(mm)

12

610

15

815

Fastgørelsesafstand (mm)

Varmeforsink.
ringede søm
(mm)

Climate spunskruer (mm)

2,8 x 50

3,5 x 50

18
1220
21

2,8 x 65

3,5 x 50

Ved mellemunderstøtning

Langs kanter

300

150

Kontrol af fugt og fugeafstande:

Når ovenstående kontroller er udført kan tagdækningen påbegyndes.
Følgende materialer og metoder kan anvendes:
Residek 3500 patch svejses direkte på krydsfinéren, så alle striber har fat i
underlaget, herefter fuldsvejses en Residek 5000 på underpappen.
Alle baner fastgøres i kippen ved enten krydssømning på max 7 cm. eller med
minimum 4 x skruer/skiver.

