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A Materiale eller konstruktion: Plane sandwich-tagelementer. 

B Betegnelse: Hotaco-tagelement, TACOOEK type 120, 240, KKT-120, 
GUP-120, KKT-240 og GUP-240. 

C Ans~ger: A/S Hotaco, Lundemarksvej 24, Pos tbok s 49, 4300 Ho 1 b<ek, 
~3) 43 12 13. 

o Beskrivelse: TACOOEK type 120 og type 240 er fabriksfremstillede, 
lagdelte tagelementer, der, regnet fra undersiden, bestar af en 
tr<euldbetonplade, et polyurethansl<umlag, et lag glaslochfilt med en 
v~gt pa ca. 60 g/m2 samt et lag asfaltpap med stenbelagt underside 
(Tacoai r). 

TACOOEK type KKT -120 og type GUP-120 har samme opbygni ng og ydre 
mal som TACOOEK type 120, men hvert element er forsynet med to dob
belte ovenlyskupler med flange med en lysabning hver pa 0,9 x 0,3 m. 
TACOOEK type KKT -240 og type GUP-240 har samme opbygni ng og ydre 
mal som TACOOEK type 240, men hvert element er forsynet med en dob
belt ovenlyskuppel med flange med en lysabning pa 2,0 x 0,5 m. 
Si derne i lysabni ngerne under ovenlysene er afgr<enset af en fast
skummet, skratstillet karm af 16 mm PVC-folieret spanplade. Oven
lyskupl erne er i type KKT -120 og type KKT -240 fremstill et af PVC 
og i type GUP-120 og type GUP-240 af glasfiberarmeret polyester. 

KKT -120 KKT-240 
type 120 240 GUP-120 GUP-240 

Tykkelse af 
tr~uldbetonpIJde, mm 35 35 35 35 

Tykkelse af 
polyurethanskumlag, mm 60 125 60 125 

Tykkelse af 
f<erdigt element, mm 100 165 100 165 

V<egt af 
kg/m2 f<erdigt element, 25 28 25 28 

L~ngde x bredde af 
f~rdigt element, m 2,4 x 0,6 2,4 x 0,6 2,4 x 0,6 2,4 x 1,2 

2,4 x 1,2 2,4 x 1,2 

Ca. 3 mm over tr~uldbetonpladen kan der i polyurethanskumlaget v<ere 
indst~bt en dampsp<erre af 0,04 mm aluminiumfolie. 

I el ementernes 1 angsgaende kanter er der i polyurethanskuml aget 
umiddelbart under asfaltpappen indlagt 3,2 mm tykke og 50 mm brede 
strimler af hard tr<efiberplade og umiddelbart over tr~uldbeton
pladen udf~rt en udsparing passende til en shljfe af 0,6 mm om
bukket aluminium. Aluminiumsl0jfen, der har en samlet bredde pa 50 
mm, er fastskummet i elementernes ene langside med en synlig del pa 
25 mm, hvoraf 22 mm er ombukket. 

I elementernes korte kanter er der inden udst~bningen af polyure
thaiiskumkernen indlagt 35 mOl brede strimler af polyurethanskum. 

Undersiden af TACOOEK type 120 og type 240 opfylder klassifika
tionskravene i BR-77, bilag 3, til klasse 1 bekl<edninger. & 

Oversiden af TACOOEK type 120 og type 240·opfylder klassifikations
kravene til BR-77, bilag 3, til brandm<Essigt egnede tagbekl<edninger. 

TACOOEK type 120, type 240, type GUP-120 og type GUP-240 har ved 
pr~vning efter OS 1051 en gennembr<endingstid, sam overstiger 30 
minutter. 

Ovenlysene i TACOOEK type KKT-120 og type KKT-240 opfylder klassi
fikationskravene i till<eg 6 til BR-77, bilag 3, til tagelementer 
med kort kollapstid. 

E Godkendelse: Hotaco-tagelementer godkendes anvendt til tage i hen
hold til BR-77, kap. 5.3, med hensyn til sikkerhed mod gennemtr<ed
ning 09 i henhold til kap. 7.7, stk. 1, med hensyn til t<Ethed • 

TYPE 120,240, KKT·120, GUP·120, KKT·240 09 GUp·240 

•• 1. Boligministeriets godkendelsesudvalg for 
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Godkendelsen meddeles pi f0lgende vilk;r: 

Polyurethanskummets densitet skal va!re mi ndst 30 kg/m3• 

2 Den anvendte tr<Euldbetonplade skal i en tykkelse pa mindst 25 
mm V<Ere godkendt af byggestyrelsen som en klasse 1 bekla!dning. 

3 Elementerne skal, oplagt p; 2 parallelle, plane underst0tnln
ger med en i ndbyrdes, fri afs tand pi! 1100 mm for type 120, 
type KKT -120 og GUP-120 og 2300 mm for type 240, type KKT -240 
og type GUP-240: 

a have en biEreevne mod brud pa mindst 3,0 kN/m2 fordelt pa 
2 llnier I en afstand af 1/4 L fra underst0tningernes 
kant, hvor L er den frl afstand mellem underst0tningerne. 

b uden at der sker genneml okni ng af den fa!rdi ge tagbek liEd
ning kunne modsta en lodret enkeltkraft pa mindst 1,5 kN 
vi rkende gennem en dorn med di ameter 50 111m. 

c kunne modsta st0dpavi rkni ngen fra en sandsiEk med di ame
teren 300 mm og masse 30 kg som fal der frit fra h0jderne 
150, 300, 450, 600, 750 og 900 mm. Efter st0dpavirknin
gerne skal elementet kunne biEre en lodret enkeltkraft pa 
1,5 kN virkende gennem et areal pa 0,1 x 0,1 m. 

4 Elementerne skal opla?gges med mindst 50 mm vederlag pa plane 
underst0tninger med en centerafstand pa h0jst 1200 mm for type 
120, type KKT-120 og GUP-120 og h0jSt 2400 mm for type 240, 
type KKT-240 og GUP-240. 

5 Elementerne skal fastg0res med bef<Estelsesmidler, der - be
regnet efter DIF's norm for triEkonstruktloner, DS 413 - kan 
optage den vi ndl ast, som fremgar af Dansk Ingeni 0rforeni ngs 
norm for last pa biErende konstruktioner, DS 410, samt lasten 
fra eventuelle tagudha?ng. 

6 Der skal straks efter elementernes opla?gning pakliEbes strimler 
af asfaltpap over fugerne. Herudover skal taget forsynes med 
mindst et lag overpap. 

7 Brandmodstandsevnen af biErende tagkonstruktioner kan fast
sa?ttes pi! grundlag af kollapstiden for TACODEK type KKT, jf. 
BR-77, kap. 6.14.2, stk. 1 a, safremt enten rni ndst 20% af 
tagelernenterne er af type KKT-120 eller mindst 15% af tagele
menterne er af type KKT-240, og at de fordeles j<Evnt over hele 
tagfladen. 

8 Pladerne rna ikke anvendes til tage, der er beregnet til ophold 
eller fiErdsel af rnennesker. 

9 Pladcrne ma ikke regnes at bidrage til bygningens stabilltet 
over for vindpavirkning. 

10 PI ader uden i ndst0bt dampspa!rre ma kun anvendes over t0rre 
rum, dvs. rum, hvor den relative luftfugtighed ikke overstiger 
65%. 

F M<Erkning: Hver enkelt plade skal V<Ere m<Erket TACODEK. 

G Kontrol: Pi! ans0gerens foranl edni ng og regni ng skal der oprettes 
kontrakt rned et af byggestyrelsen godkendt kontrolorgan om en ord
ning til kontrol af: 

at pladernes brandtekniske egenskaber er som angivet I godken
delsens punkt D. 

2 at kravene i godkendelsens punkt E 1 til polyurethanskummet er 
opfyl dt. 

3 at pladernes ba?reevne er i overensstemmelse med godkendelsens 
purikt E 2. 

4 at m<Erkningen er i overensstemmelse med godkendelsens punkt F. 

H Godkendelsens varlghed: Godkendelsen g<elder til den 1. april 1983. 

BemiErkni nger: Godkendel sen afl0ser den ti dl i gere meddel te godken
delse G-951/755-116-74 rned udstedelsesdato 2. november 1978, ud-
10bsdato 1. januar 1982 og Byggedatablad nr. 80 (27)G y 527. 
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