Montagevejledning

WOODFIBER TOP
Transport og opbevaring af Woodfiber træfiberisolering
■ Ved levering skal de leverede varer kontrolleres, og det skal sikres af forpakning m.m. er i fin or
ordentlig stand! Følgesedler skal opbevares og gemmes til brug ved senere forespørgsler!
På leveringsstedet skal man desuden sørge for, at der er tilstrækkelig med vejrbeskyttet
opbevaringsplads, da materialet altid skal opbevares tørt, beskyttet mod UV-lys og mod mekanisk
skade.
Træfiberplader leveres liggende fladt på paller og ved
levering skal en gaffeltruck eller kran med et passende
løfteværktøj være tilstede for at kunne aflæsse paller.
Ved anvendelse af surrestropper til fastgørelse af paller er
det også nødvendigt med kantbeskytter for at undgå presning
af pladekanterne.
Højst to paller må opbevares over på hinanden. Sørg for, at
der er et tilstrækkeligt antal træstrøer til at forhindre, at topog bundpladerne presses.
Paller med FLEX må ikke stables oven på hinanden.

Bearbejdning af træfiberisolering og undertagsplader.
■ Skæring
Træfiber-isolering til tag, skæres ved hjælp af egnede håndhold rundsave eller lignende.
Tykkere isolering på op til 240 mm kan skæres med isoleringssaven ”IS 330” fra FESTOOL.
FLEX 50 isolering skæres i størrelse ved hjælp af en sav med et serreret knivblad – eksempelvis
WÜRTH isoleringsklinge art. Nr. 0615_730_010.
Når man saver pladerne, anbefales det at tilslutte en støvsuger til saven og at bære en støvmaske for
at beskytte mod indånding af træstøv.

■ Installationer og bøsninger
Installationer eller gennemføringer i bøsninger (f.eks. kabler til solceller eller rør til solvarme...)
hvor temperaturer >80°C kan forventes, må ikke installeres i træfiber-isolering uden yderligere
brandsikringsforanstaltninger og dialog med brandteknisk faglig kompetent person – eksempelvis
skorstensfejer eller brandmyndighed.
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■ Maksimal eksponeringstid i det fri.
Woodfiber TOP er en fuldt ud hygroskopisk træfiberplade, hvis overflade er udstyret med en
skridsikker latexbelægning på den trykte side.
Efter montage kan TOP klare vind- og vejrforhold i op til 10 uger. I denne periode skal man sørge
for, at det vand, der samler sig, kan løbe væk på en kontrolleret måde og uden modstand.
Udskæringer til åbninger i overfladen (f.eks. ved Tagvinduer, skorstene mv...) skal forsegles med
passende tætningsmasse (f.eks. TESCON PRIMER RP og TESCON VANA klæbebånd eller lign.).
Skidt og smuds på overfladen (f.eks. Skærestøv) skal fjernes for at modvirke vandsamlinger.

■ Undgå fugtskader
I princippet skal enhver konstruktion, hvad enten det er i en ny bygning eller ved renovering,
undersøges for ’kondenssvigt’ ved hjælp af en hygro-termisk beregning eller lign. for at undgå
fugtskader i konstruktionen efterfølgende.
Men på grund af den høje diffusionsåbenhed i Woodfiber træfiberplader er en diffusionsåben
konstruktion meget let at bygge, og det er derved, næsten, sikkert at kondens ikke vil blive et
problem!. Derudover kan træfiberplader absorbere, opbevare og frigive op til 15% af pladevægten i
fugt, uden at miste deres isolerende virkning – med andre ord, lader træfiberplader og isolering,
konstruktionerne ’ånde’ og hjælper med til at holde et sundt indeklima!
Den fugt der optages i pladerne, ledes ved hjælp af den kapillærer virkning ud til tørre områder og
ventileres væk udefra. Dette giver bygningsejere et højt sikkerhedsniveau, ved derigennem
kontinuerligt at forebygge fugtskader.
Forøgede fugtighedsniveauer på grund skader i taget eller lignende, skal generelt fjernes ved
professionel ventilation og udbedring af skaden.

■ Ved tagrenoveringer
Ved tagrenoveringer med isoleringstykkelse ≥ 80mm anbefales det at installere et hjælpespær, og
rette tagfladen op, da ujævne tagspær og tyk tagisolering kan skabe store vandsamlinger på taget,
hvilket ikke er hensigtsmæssigt.
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■ Woodfiber TOP - Klassificering
I henhold til ZVDH (Central Association of the German Roofing Trade – det Tyske svar på DUKO)
er alle TOP undertagsplader klassificeret i klasse UDP-A. og egnetheden som undertag blev med
succes testet ved ”BB institut i Holzforschung” i Østrig. (projektnummer 1173/2011).
Med hensyn til klasseinddeling, i henhold til ZVDH-reglerne (Klasse 1−6) klassificeres alle TOP
plader i klasse 3. Følgende varianter betragtes derfor alle som regntætte undertagsløsninger:

■ Hvis den normale taghældning opretholdes ≥ 15° er undertaget tæt. Gås der under med op til 4°
er tre øgede krav ift. Tæthed mulige. Eks. Fugning af samlinger.

■ Hvis taghældningen er mindre end 8° kan TOP ikke bruges til regn-beskyttelse. Folietætning
med egnet undertagsdug er derfor nødvendig.
Antallet og nødvendigheden af yderligere øgede krav skal bestemmes af en kompetent fagperson og
helst uafhængigt af den udførende for det respektive byggeprojekt.

■ Hvis TOP bruges som regntæt underlag, er den mindste taghældning grundlæggende 15°. Det er
ikke nødvendigt at lime pladernes samlinger, og tætningstape kan undlades.
Med den kontinuerlige vandafvisende kraft og den symmetriske tæthed af Woodfiber TOP er det
muligt at vende / rotere panelerne under montagen. Et regntæt undertag sikres altså også selvom
man monterer pladerne med ’ryggen’ op. - Hvis TOP pladerne vendes / roteres, er det kun den
skridsikre latexcoating der ikke længere er tilgængelig.
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■ Lægning af Woodfiber TOP direkte på spærene
Lægningen af den første række begynder i nederste venstre hjørne af taget, vinkelret på spærene.
Feren skal vende op mod rygningen for at sikre korrekt vandafvanding.
Det anbefales at justere den første række med en kridtlinje for at få en helt lige startrække.
Alternativt kan der monteres et bræt på spærene, hvorpå den første række placeres.
Skær notgangen i den første række af plader af –> eventuelt efter montage, da man derved
beskytter kanten, i perioden hvor man bevæger sig fra stilladset og op på taget.
Den næste række begynder med det afskårne stykke af den sidste plade, i den foregående række.
Resten af rækkerne monteres i forbandt - forskydningen fra række til række er mindst ét
spærrefag og mindst 25 cm. Hver plade desuden hvile på mindst 2 spær.
Pladerne monteres nøjagtigt, og presses- og stødes tæt.
- Samlingsrevner skal undgås!. Kan de ikke det, skal fuger lukkes med egnet
forseglingsmasse og primer – følg leverandørens anvisninger.
TOP fastgøres, ved først at fastgøre pladerne på spærene med galvaniserede bred-hovedet søm, eller
bredryggede klammer.
Først efter tætning af kip, grat- og kel m.m. med egnede tætningsbånd, eksempelvis
”PlastOut_12-188” må klemlister lægges, og fastgøres med egnede søm, eller skruer.
Beskadigede plader må ikke bruges, da de hindrer et tæt undertag.
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Ved montage af Woodfiber TOP-220 direkte på spær, skal følgende maksimale spær-afstande
tages i betragtning.
Woodfiber TOP produkter
Maksimal spærafstand i mm. Pladelængde i mm.
≤ 750
2.000
≤ 850
2.000
≤ 1.100
2.500
≤ 1.250
2.500

Top 140
Top 160
Top 180
Tilladte pladetykkelse, minimum i mm.
≥ 100
≥ 80
≥ 35
≥ 100
≥ 80
≥ 50
≥ 140
≥ 120
≥ 80
≥ 200
≥ 160
≥ 100

Top 220
≥ 22
≥ 35
≥ 50
X
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■ Montagefuger tætnes
Alle samlinger ≥ 0,5 mm, der kan forekomme, når pladerne lægges, skal lukkes med egnet
tætningsmasse – følg leverandørens anvisninger ift. Tætning af porøse overflader

■ Gang på pladerne
Pladerne må kun betrædes over spær! Pladerne betragtes generelt som ikke-gangbare komponenter
og ej heller som trædefast- eller faldsikkert underlag. TOP er kun stabilt mod træ over spær og der
må derfor ikke gås i mellemrummet mellem spærene.
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