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A

Materiale eller konstruktion: Tagkonstruktion.

B

Betegnelse: Phenix Stalpladetag med Phenix tagisolering PIR.

C

Anseger: A/S Phenix, 6600 Vejen, tlf. (05) 36 11 11.

o

Beskrivelse: Phenix Stalp1adetag med Phenix tagisolering PIR bestar
af m; ndst 0,65 mm tykke, trapezprofil erede, senz i mi rforzi nkede ug
plastbe1agte sta1p1ader, et mindst 50 mm tykt lag p1ader af termostabilt po1yisocyanuratskum samt mindst 2 lag asfaltpap.
Tykk 1sen af det f~rdige tag er min. 95 mm og egenv~gten min. 0,15
kN/m •
Get anvendte po1yi socyanuratskum opfy1 der kl ass ifikati onskravet i
BR-77, bi1ag 3, til sv~rt ant~ndeligt materiale.
Skummets oxygeni ndenks bestemt ved den i ASTM 0 2863 beskrevne
metode er mindst 26,0.
Undersiden af Phenix Sta1p1adetag med Phenix tagisolering PIR anses
at opfylde k1assifikationskravene i BR-7T, bilag 3, til k1asse 1
bek 1~dni nger.
Oversiden af Phenix Sta1pladetag med Phenix tagi solering PIR opfy1der k1assifikationskravene i BR-77, bilag 3, til brand~ssigt
egnede tagbekl~dninger.

2

E

Godkendelse: Phenix Stalp1adetag med Phenix tagiso1ering PIR godkendes anvendt til tage i l-etages i ndustri - og 1agerbygni nger
udfert efter bestemmelserne i BR-77, kap. 6.14.1 - 6.14.6 pa
hl gende 'Ii lkar:
Polyisocyanuratskummets densitet skal v~re mindst 20 kg/m 3•
2
Sta1pladerne skal opl~gges, understettes og sam1es indbyrdes
i neje overensstemmelse med afsnit 2.5, side 43 - 44 af
februar 1980 i Phenix handbog, Tagd~ning.
3
Stalp1aderne og polyisocyanuratskumpladerne ska1 fastgeres med
bef~stelsesmidler, der kan optage den vindlast, som fremgar af
Oansk I ngeni erforeni ngs norm for 1as t pa b~rende kons truk ti 0ner, OS 410, samt 1asten fra eventuel1e tagudh~ng.
4
Bygningen skal opdeles i brandsektioner pa hver h0jSt 2000 m2
med v~gge mindst som BS-by~ningsdel 60 fert op mindst til tagbek1~dningens underside, saledes at iso1eringslaget er afbrudt
Safremt tagfladens areal overstiger 1000 m2 ska1 bunden af
st%ilp1adeprofilet udfy1des med 1 m lange formstykker af mineralu1d for hver mindst 24 m i sta1p1adernes l~ngderetning og
i he1e tagets bredde.
Ferste lag tagpap ska1 pak1~bes umidde1bart efter e1ementernes
6
opl<Egning.

8

Ved dimens.i oneri ngen af tagkonstrukti onen ska 1 der tages hensyn til sta1p1adernes varmeudvidelse ved brandpavirkning.
E1ementerne ma ikke anvendes ti 1 tage, der er beregnet til
ophold eller f~rdse1 af mennesker.

F

M~rkning:

G

Kontro1: Pa ansegerens foranledning og regning skal der oprettes
kontrakt med et af byggestyrelsen godkendt kontrolorgan om en ordni ng til kontro 1 af:
1
2
3

H

Iso1eringen skal leveres i emba11age som er rrrerket Phenix
PIR.

~agisolering

at po1yisocyanuratskummets brandtekniske egenskaber er som
angivet i godkende1sens punkt O.
at kravet i godkende1 sens punkt E 1 til polyisocyanuratskummets densitet er opfyldt.
at ~rkningen er som angivet i godkende1sens punkt F.

Godkendelsens varighed: Godkende1sen
Be~rkninger:

PH(1}NIX STAlPlADETAG

g~lder

til den 1. april 1983.
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