D

BYGGEDATA

80

(27)G y

541

Udsendt juni 1980
Gyldig til april 1983

Emne: Tagelementer, sandwichelementer
Firma: A/S Jens Villadsens Fabriker

10. marts 1980
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A

Materiale eller konstruktion: Tagkonstruktion.

B

Betegnelse: Villadsens systemtag med Icopal PIR Tagisolering.

C

Ans0ger: A/S Jens Vi11adsens Fabriker, Mileparken 38, 2730 Herlev,
91 55 22.
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Beskrivelse: Vi11adsens systemtag bestar af mindst 0,65 mm tykke,
trapezprofilerede, senzimirforzinkede og plastbelagte stalplader,
et mindst 50 mm tykt lag plader af termostabilt polyisocyanuratskum
betegnet Icopal PIR Tagisolering samt mindst 2 lag asfaltpap.
Tykk 1sen af det f~rdige tag er min. 95 mm og egenv~gten min. 0,15
kN/m .
Det anvendte polyisocyanuratskum opfylder klassifikationskravet i
BR-77, bilag 3, til sv~rt ant~ndeligt materiale.
Skummets oxygeni ndenks bestemt ved den i ASH1 D 2863 beskrevne
metode er mindst 26,0.
Systemtagets underside anses at opfylde klassifikationskravene i
BR-77, bilag 3, til klasse 1 bekl~dninger.
Systemtagets overside opfylder klassifikationskravene i BR-77,
bilag 3, til brand~ssigt egnede tagbekl~dninger.
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Godkende 1se: Vi 11 adsens systemtag med I copa 1 PIR Tagi so 1eri ng godkendes anvendt til tage i 1-etages industri- og lagerbygninger
udf0rt efter bestemmelserne i BR-77, kap. 6.14.1 - 6.14.6 pa
f0lgende vilkar:
Polyisocyanuratskummets densitet skal v~re mindst 20 kg/m 3 .
2
Stalpladerne skal opl~gges, underst0ttes og samles indbyrdes
i n0je overensstemmelse med blad 8-4 til 8-9 af 2. november
1979 i Vill adsens "Normbog for Systemtag".
3
Stalpladerne og polyisocyanuratskumpladerne skal fastg0res med
bef~stelsesmidler, der kan optage den vindlast, som fremgar af
Dansk Ingeni0rforenings norm for last pa b~rende konstruktioner, DS 410, samt lasten fra eventuelle tagudh~ng.
4
Bygningen skal opdeles i brandsektioner pa hver h0jst 2000 m2
med v~gge mindst som BS-by~ningsdel 60 f0rt op mindst til tagbekl~dningens underside, saledes at isoleringslaget er afbrudt.
5
Safremt tagfladens areal overstiger 1000 01 2 skal bunden af
stalpladeprofilet udfyldes med 1 m lange formstykker af mineraluld for hver mindst 24 m i stalpladernes l~ngderetning og
i hele tagets bredde.
6
F0rste lag tagpap skal pakl~bes senest umiddelbart efter elementernes opl~gning.
Ved dimensioneringen af tagkonstruktionen skal der tages hensyn til stalpladernes varmeudvidelse ved brandpavirkning.
8
Elementerne rna ikke anvendes til tage, der ~I- beregnet til
ophold eller f~rdsel af mennesker.
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M~rkning:

G

Kontrol: Pa ans0gerens foranledning og regning skal der oprettes
kontrakt med et af byggestyrel sen godkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:
at polyisocyanuratskummets brandtekniske egenskaber er som
1
angivet i godkendelsens punkt D.
2
at kravet i godkende 1sens punk tEl til po lyi socyanuratskummets densitet er opfyldt.
at ~rkningen er som angivet i godkendelsens punkt F.
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Godkendelsens varighed: Godkendelsen

Isoleringen skal leveres i emba11age som er
PIR Tagisolering.

Be~rkninger:

VI LLADSENS SYSTEMT AG

g~lder

~rket

Icopal

til den 1. april 1983.

Ingen.

Boligministeriets godkendelsesudvalg for

materialer 09 konstruktioner

