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ANVENDELSE

MONTAGE

Dampspærre-tagbrønden er placeret i den varme tagflade
under varmeisoleringen og er fastgjort til dampspærren i
en vandtæt forbindelse. Dampspærre-tagbrønden anvendes
til at afvande denne tagflade i byggefasen, inden isolering
og tagmembran monteres.

JUAL Dampspærre-tagbrønde monteres af kvalificerede
fagfolk og i henhold til montagevejledningen på næste
side. Anvisninger fra producenter af dampspærrer og
fastgørelsesprodukter skal overholdes.
JUAL anbefaler, at der ikke anvendes et brænderhoved
større end Ø45 til fastsvejsning af tagmembran for at begrænse varmetilførslen. Det er vigtigt, at tagmembranen
ikke løsnes fra tagbrøndens stålflange under montagen.

Efter montering af isolering og tagmembran anvendes
dampspærre-tagbrønden som muffe-forbindelse til tagbrønden, som monteres i den øverste tagflade.

OPSTUVNINGSSIKRING
JUAL Dampspærre-tagbrønd anvendes i selvfaldssystemer
og ikke i vakuumsystemer.

MATERIALER

Vertikalt monterede tagbrønde monteres i mufferør for at
forhindre lækage under tagfladen i tilfælde af opstuvning.
Alternativt anvendes en typegodkendt JUAL opstuvningspakning eller en EPDM O-ring.

Alle tagbrønde har fuldsvejste rør og beskyttelsesringe i
syrefast, rustfrit stål AISI 316/EN 1.4401. Flanger er fremstillet i rustfrit stål AISI 304/EN 1.4301 og har præmonteret
tagpap i dimensionen cirka 500 mm x 500 mm.

Muffesamling

Opstuvningspakning

O-ring

VIGTIGT!
●

●

Tagbrønden skal monteres på en jævn flade, som
understøtter hele stålflangen.
Tagbrønden skal fastgøres til tagkonstruktionen i
stålflangens fire hjørner.
Se illustration for fastgørelsesdetaljer.

Trapezplade

Beton

RELATEREDE PRODUKTER
På jual.dk findes et stort sortiment af tilbehør til tag og facade. Eksempler på produkter til afvanding:

Stort sortiment
af tagbrønde

2022_08

Bladfang

Forlængerrør

Nødafvanding

Varmekabler

Dampspærreprodukter
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FIRE STOP
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Eksempel på anvendelse
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JUAL Dampspærre Tagbrønd

* For montage af JUAL Tagbrønd se separat montagevejledning.
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