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MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: BETEGNELSE:
Brandmæssigt egnet tagdækning, klas-
se T tagdækning. Spåntag tagdækning

GODKENDELSESINDEHAVER: BESKRIVELSE:
Starup Øko-Træ Spåntag tagdækning består af savede tagspån af lærk med densitet ca. 590
Smedebakken 28, Starup kg/m , af eg med densitet ca. 690 kg/m , af akacie med densitet ca. 770 kg/m
7200 Grindsted eller af fyr af ren kerneved med densitet fra ca. 600 kg/m  til ca. 800 kg/m .
Telefon 75 33 72 63 Tags pånene sømmes med rustfri stålsøm til en uisoleret konstruktion
Telefax 75 33 72 80. bestående af mindst 38 mm × 58 mm lægter lagt på spær.

MÆRKNING: Spånene leveres i længden 500 mm, i bredder fra 75 mm til 125 mm og i
Hver enkelt leverance skal være mærket kileformet tykkelse fra 20 mm til 4 mm.
Spåntag tagdækning og med MK-god-
kendelsens nummer MK 6.42/1537 Tagdækningens nærmere udformning og montering fremgår af Monteringsan-
samt være ledsaget af monteringsan- visning Vedr. spåntag fra Starup Øko-Træ.
visning.

BEMÆRKNINGER: underlag af 19 mm træspånplade med densitet 680 kg/m  anbragt under
Godkendelsen erstatter den tidligere spærene klassifikationskravene i DS 1063.1 til klasse T tagdækninger.
MK-godkendelse med:
– samme sagsnummer GODKENDELSE:
– udstedelsesdato 2008-02-18 Spåntag tagdækning godkendes anvendt på steder, hvor der ifølge byggelovgiv-
– udløbsdato 2011-04-01 ningen stilles krav om, at tagdækninger skal være udført mindst som
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Spåntag tagdækning på lægter og spær opfylder ved prøvning på brændbart
3

brandmæssigt egnede tagdækninger, klasse T tagdækninger.

KONTROL:
Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til
kontrol af:

1 at tagdækningens brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendel-
sens BESKRIVELSE

2 at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.


