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Fuglegitter
Fuglegitter

Fuglegitter
• Anbefales ved skotrender.
• Anbefales ved tagfod til alle betontagsten, og bølgeformede tagplader.
• Sikrer undertaget mod fuglereder, smådyr og blade.
• Hurtig montage

KOMPROMENT´s fuglegitter fås i 5 meters ruller så det
er nemt og hurtigt at montere. Fuglegitteret stopper
effektivt fugle, blade og små dyr i at trænge ind under
tagbeklædningen, og skåner undertaget for disse.
Vær opmærksom på, at et fuglegitter nedsætter ventilationsarealet med mindst 50 %. Ved projekteringen af
ventilationsarealet skal der tages højde for dette.
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Fuglegitter

Klargøring til fulegitteret i skotrende.

Fuglegitteret placeres på blindfalsen
med gitterne ud mod skotrende.

Fuglegitteret fastgøres med vejrbestandige papsøm pr. 25 cm.

Klargøring til fulegitteret i skotrende.

Fuglegitteret placeres på blindfalsen
med gitterne ud mod skotrende.

Fuglegitteret fastgøres med vejrbestandige papsøm pr. 25 cm.

Fuglegitteret fastgøres helt til kip og
tagfod.

Det færdige resultat.

Fuglegitteret fastgøres helt til kip og
Det færdige resultat.
tagfod.
NB: Ved ekstrem vejrbelastning af tagfod, anbefales det at fuge mellem fuglegitter og undertag / fodblik, ved

hver fastgørelse.
NB: Ved ekstrem vejrbelastning af tagfod, anbefales det at fuge mellem fuglegitter og undertag / fodblik, ved
hver fastgørelse.

Teknisk data
Farver data
Teknisk

Polyethylen
Sort og rød

Arbejdstemperatur
Materiale

- 20 til + 50 °C
Polyethylen

Totallængde
Farver

1.000
Sort
og/ 5.000
rød mm

Gitterhøjde
Arbejdstemperatur

-61
20mm
til + 50 °C

Antal pr. kasse - 5 meters ruller
Totallængde

100 stk.
1.000
/ 5.000 mm

Antal pr. kasse - 1 meters stykker
Gitterhøjde

300
stk.
61
mm

Antal pr. kasse - 5 meters ruller

100 stk.

Antal pr. kasse - 1 meters stykker

300 stk.
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