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Udsendt juni 1978
Gyldig til april 1981

Emne: Indervregge, ikke brerende
Firma: A/S Hotaco

G-943/755-107-74
JH/LBB
GOOKENOELSE
i medfor af boligministeriets cirkul&re af 18. september 1964 om godkendelse i henhold til bygningslovgivningen af materialer og konstruktioner
m.v.
A

~1ateriale

B

Betegnelse: Karlit/Tarnit-skilleviEgge pa stalskelet.

C

eller konstruktion: Ikke-biErende BO-inderva:gge 30 og 60.

Ansoger: A/S Hotaco, Lundemal'ksvej 24, 4300 Holbcek, tlf. (03) 43

~

o

Beskrivelse: Karlit/Tarnit-skilleviEgge pa stalskelet er enkelte eller dobbelte viEgge udfort af stalprofiler og Karlit byggeplader eller Tarnit byggeplader.
Som gulv- og loftskinner anvendes U-formede profiler, som er fremstillet af 0,6 mm forzinket stAlplade. Fastgorelsen til de tilstodende bygningsdele foreg§r ved somning, skruning eller skudsomning.
Ta:thed i fugen opnas ved hja:lp af 5 I,m! tykke filt3trimler eller en
plastisk fugemasse.
Som stolper anvendes rektangulCEre, abne profiler ligeledes fremstillet af 0,6 mm forzinket stalplade. Stolperne indsiEttes lost mellem
gUlv- og loftskinner med en indbyrdes afstand pa 600 mm, idet de er
afkortet saledes, at der bliver en afstand fra stolpernes ender pa
ca. 10 mm mod savel loft som gulv.
I dobbeltviEggene er de to viEghalvdeles stolper anbragt forsat 300 nm
for hinanden pa hver sit SiEt gulv- og loftskinner.
Mellelill'ummet mellem stolperne udfyldes med et eller to lag Rockl'lool
A-Batts, som fastklemmes mellem stolperne.
Hver viEgside bekliEdes med et lag 12 nm Karlit byggeplade eller Tarnit
byggeplade fastgjort med selvskiErende skruer med en afstand pa 200 mm
1angs kanterne og 300 mm langs mellemunderstotningerne.
I va:ggenes typebetegnelser har de enkelte led folgende betydning:
BD 30 = ViEggens brandtekniske klassifikation
BO 60 =
1
bekla:dning af Tarnit byggeplade
2
Karlit byggeplade
S
s ta 1ske 1et
E
enke ltViEg
o
dobbe 1tva:g
Karlit/Tarnit-skilleviEgge pa stalskelet opfylder klassifikationskravene i DS 1052 til branddroje, ikke-biErende og adskillende v~gge med
folgende betegnelser:
type BO 30 1 SE og BO 30 2 SE med isolering af 1 x 50 mm Rock\1001 ABa tts:
BD-bygningsdel 30
type BO 60 1 SE og BD 60 2 SE med i so 1eri ng af 1 x 75 nm Rockvloo 1 ABatts:
BD-bygningsdel 60
type BD 60 1 SD og BD 60 2 SD med isolering af 2 x 75 mm Rockl'lool ABa tts:
BD-bygningsdel 60.
~1ed bekliEdning af 12 mm Karl it byggeplade opfylder viEggenes overflader klassifikationskravene i BR-77, bi lag 3 til klasse 2 beklcedni nger.
Med bekliEdning af 12 mm Tarnit byggeplade opfyldel' viEggenes overflader klassifikationskravene i BR-77, bilag 3 til klasse 1 bekliEdninger.

E

Godkendelse: Karlit/Tarnit-skilleviEgge pa stalskelet godkendes anvendt som lkke-biErende inderviEgge pa steder, hvor der ifolge BR-77
stilles krav om en brandteknisk klassifikation, der ikke overstiger
den i godkendelsens punkt D for hver enkelt viEgtype niEvnte.

F

t,tErkn ng: De til viEggenes opbygning anvendte komponenter skal ved
I ever ngen ViEre forsynet med en nliErkni ng, sa ledes at de entydi gt kan
ident ficeres.
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Kontrol: Ingen.
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Godkendelsens varighed: Godkendelsen
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g~lder

til den 1. april 19B1.

Ben~rkninger: Godkendelsen afloser den tidligere meddelte godkendelse
r,led samme sagsnummer, udstedelsesdato 25. marts 1975, udlobsdato 1.
april 1978 og Byggedatablad nr. 80 (22)G j1 3101.

Bolignlinisteriet, den 25. april 1978
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