Bygge & anlæg

Sne- og fuglestop
Til bølgetagplader
Fremtidssikret sne- og fuglestop
Med EXPO-NET Danmark A/S’
sne- og fuglestopelement opnås en
effektiv løsning på problemet med
fygesne, fugle og større insekter,
der finder vej ind på loftsarealerne
under bølgetagplader.
Elementerne reducerer luftgennemstrømningen fra 33% op til 46% alt
afhængig af vindhastigheden.
Elementerne har et udluftningsareal på mellem 110 cm2 og 125 cm2
ved tagfoden pr. løbende meter tag
afhængig af, hvilken type tagplade,
der er anvendt.
Ved rygningen er arealet det dobbelte, da elementerne er monteret
på begge tagsider.
For nærmere oplysninger om dette
produkt, kontakt venligst EXPONET Danmark A/S eller besøg
vores hjemmeside og læs mere:
www.expo-net.dk
Tekniske specifikationer:
Type

B6

B9

Materiale
(UV-stabil)
Farve

PEHD
Sort

PEHD
Sort

Bredde (mm) Ca. 1000

Ca. 900

Udluftning
pr.lb.m m/net Ca. 110 cm2 Ca. 125 cm2
Pakkemåde

25 stk./krt.

25 stk./krt.

Varenr.

020906-B6

020913-B9

DB-nr.

1691522

1691527

Patentnr.

DK/EP 2386699

Monteringsvejledning på bagsiden!

Det kan også anvendes i rygningen,
hvor nettet lægges i tagpladen, og
når rygningspladen fastskrues, vil
denne fastholde elementet, således
at fugle ikke vil kunne pille det ud.
Elementet kan endvidere monteres
såvel under etablerede tage, hvor
man løsner tagskruerne og derefter
skubber sne- og fuglestop elementet på plads, som ved pålægning
af nye tage. Med dette element
minimeres snefygning ind på loftet,
og samtidig giver det en god ventilation, hvilket minimerer risikoen for
råd- og svampeskader.
Ventilationsåbningernes samlede
areal skal ifølge gældende bygningsreglement være mindst 1/500
af det samlede bebyggede areal.

Montering ved tagfod:

Montering ved tagrygning:

➀

➀
Klat
fugemasse

Sne- og fuglestopelementet monteres
på nederste taglægte.

➁

Elementerne udlægges på begge sider,
og de kan eventuelt fastholdes med lidt
fugemasse under arbejdet, således at
vinden ikke flytter dem.

➁

Klat
fugemasse
Ved renoveringsopgaver løsnes nederste tagplade, og elementet kan skubbes
ind og fastgøres på forkanten af lægten
eller sternbrættet.

Elementet monteres ca. 2 - 3 cm fra
rygningspladens forkant.

➂

➂

Ved montering af
et nyt tag kan elementet monteres på
bagsiden af lægten,
derved bliver sne- og
fuglestopelementet
ikke synligt.

Når rygningspladen lægges på og fastspændes, vil sne- og fuglestopelementet
blive fastholdt, således at fugle ikke kan
pille det ud.
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Sne- og fuglestopelementet er
universalt. Det kan bl.a. anvendes
ved tagfoden, hvor elementet med
den praktiske sømkant kan sømmes på den nederste lægte eller på
sternbrættet.
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Sådan monteres elementet

