JUAL TAGBRØNDE
– til flade tage med 2 lag tagpap

MONTAGEVEJLEDNING
Vertikal tagbrønd/skålbrønd
Vinkel tagbrønd/skålbrønd
Murkroneafvanding

JUAL TAGBRØNDE
– til flade tage med 2 lag tagpap
ANVENDELSE

MONTAGE

Tagbrønde anvendes til afvanding af regn- og smeltevand
fra flade tage. En tagbrønd danner forbindelse mellem
tagflade og nedløbsrør. JUAL Tagbrønde anvendes i selvfaldssystemer og ikke i vakuumsystemer.
For at sikre tagbrøndens funktionalitet, skal tagbrønd og
bladfang altid være rengjorte og regnvandet skal have fri
passage til tagbrøndens indløbsåbning.

JUAL Tagbrønde monteres af kvalificerede fagfolk og i
henhold til montagevejledningen på næste side.
Anvisninger fra producenter af tagmembraner og befæstigelses-elementer, skal overholdes og den omkringliggende tagmembran skal være fastgjort korrekt.
JUAL anbefaler, at der ikke anvendes et brænderhoved
større end Ø45 for at begrænse varmetilførslen. Tagmembranen må ikke løsne sig fra stålflangen under montagen.

AFVANDINGSKAPACITETER

OPSTUVNINGSSIKRING

Afvandingskapacitet afhænger af tagbrøndens rørdiameter og udformning, samt af bladfangets udformning.
Skål-tagbrønde har generelt højere kapacitet end tagbrønde med fast rørdiameter.
Datablade og afvandingskapaciteter findes på jual.dk.

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.

MATERIALER
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 formonteret
tagpap i dimensionen cirka 500 x 500 mm.
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Der skal være tagpap under tagbrøndens stålflange.
JUAL anbefaler et papstykke på 600 mm x 600 mm.
Tagbrønden skal monteres på en jævn flade, som
understøtter hele stålflangen.
Tagbrønden skal fastgøres til tagkonstruktionen i
stålflangens fire hjørner. Se illustration.

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

Stort sortiment
af tagbrønde
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Bladfang

Forlængerrør

Nødafvanding

Varmekabler
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= UV-bestandig overpap

JUAL A/S, Industrivej 14, DK-7130 Juelsminde, Tel. +45 76 83 11 33, www.jual.dk
2022_08

TILBEHØR TIL
TAG OG FACADE

STORT STANDARDSORTIMENT
PROJEKTTILPASSEDE PRODUKTER
HURTIG LEVERING

JUAL A/S, Industrivej 14
DK-7130 Juelsminde

VI ER KLAR TIL
AT HJÆLPE DIG!

E : jual@jual.dk
T : +45 76 83 1133
W : jual.dk
ALL A PART OF JUAL GROUP
JUAL A/S // FIXNORDIC A/S // BYGTJEK A/S
PERFORM A/S // SCANHEAT A/S //
JUAL Roofing Technology China

