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Udsendt juni 1978
Gyldig til april 1981

Emne: Trmbetonplader
Firma: A/S Hotaco

6-1230/755-63-77
JH/LBB
GODKEN[)ELSE
i medfor af boligministeriets cirkul&re af 18. september 1964 om godkendelse i henhold til bygningslovgivningen af materialer og konstruktioner
m.v.
A

t~teriale

B

Betegnelse: Tarnit-byggeplade.

C

eller konstruktion: Klasse 1 beklmdning.

Ansoger: A/S Hotaco, Lundemarksvej 24, Postboks 49, 4300 Holb2k,
43 12 13.

~3)

D

Beskrivelse: Tarnit-byggeplade et' en cementbunden spi'lnplade fremstll1et 1 Vesttyskland.
Pladerne, hvis densitet er ca. 1200 kg/m', leveres pudsede eller
upudsede i mi nds tetyk ke 1sen 8 mm og som s ta nda rd i forma terne
1250 x 2800 mm og 1250 x 3200 mM.
Tarnit-byggeplade opfylder klassifikationskravene i BR-77, bilag
3 til klasse A materialer.
Tarnit-byggeplader i tykkelsen 10 mm og derover opfylder klassifikationskravene i BR-77, bilag 3 til klasse 1 bekl"dninger.

E

Godkendelse: Tarnit-byggeplader i mindstetykkelsen 10 mm godkendes
anvendt som indvendig vi2g- og 10ftbekli2dning pA steder, hvor overflader ifolge BR-77 skal udfores Mindst som klasse 1 bekl"dning.
Godkendelsen meddeles pA folgende vilkAr:
1
Af hensyn til bekli2dningens tmthed i brandteknisk henseende
skal alle pladekanter v~re understottede.
SAfremt hojden af et eventuelt hulrum bagved pladerne over2
stiger 25 mm skal hulyummet sektioneres, sAledes at der
intetsteds findes hulrum med et volumen storre end 1 m'.
Afgri2nsningerne mellem de enkelte hulrum bagved pladerne
skal udfores ti2tte. Terr.lOplastiske isolationsmaterialer
betragtes i denne forbindelse som hulrum.
3
Ved opsi2tningen skal anvisningerne i Hotaco kataloget, blad
306 noje folges, specielt hvad angAr befi2stelsesmidler og
understotningsafstande.

F

tli2rkning: Pladerne skal leveres i emballage SOr.l er r.li2rket Tarnit.

G

Kontrol: PA ansogerens foranledning og regning skal der oprettes kontrakt med et af boligministeriet godkendt kontrolorgan om en ordning
til kontrol af:
at pladernes brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse
med godkendelsens punkt D.
2
at mi2rkningen er som angivet i godkendelsens punkt F.

H

Godkendelsens varighed: Godkendelsen gi2lder til den 1. april 1981.
Bemi2rkninger: lngen.
Boligministeriet, den 13. februar 1978
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