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Colosseum Earth
Facadesystem fra Komproment
Montage / teknisk data
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Colosseum Earth fra Komproment
Colosseum Earth er udviklet i tæt samarbejde med danske arkitekter og såvel formgivning som farvevalg
er nøje afpasset i forhold til den nordiske arkitektur.
Colosseum Earth produceres med stor stoflighed i overfladerne samt rigt farvespil med stor diversitet.
Teglen kan produceres i 7 flotte nordisk inspirerede farver.
Skærmteglene er simple at tilpasse og monteres på lægter og afstandslister af aluminium i et simpelt og
hurtigt montagesystem. Montagesystemet er udført i 100 % uorganiske og bæredygtige materialer og er
opbygget efter principperne omkring ”design for adskillelse”.
Tegl er et naturligt, langtidsholdbart og eksklusivt byggemateriale, som har ekstremt gode egenskaber
imod vejr, vind og brand.
Colosseum Earth skærmteglen er udformet som et ”L-profil”. Colosseum anvendes hvor der ønskes et let
udseende og et slankt profil. Dimensioner på tegl: 225 x 440 x 18 (h x b x t).
På bagsiden af teglen er der ”montageriller” som bruges til ophæng, på det simple montagesystem.

Jellingvej 11 · DK-9230 Svenstrup · Tlf.: +45 96 52 07 10 · teknik@komproment.dk · www.komproment.dk

3

Farver og overflader

Black

Blue

Dark Brown

Dark Grey

Dark Red

Grey
Alle tegl produceres med stor stoflighed i overfladerne
samt med et rigt farvespil med stor diversitet.
Tegl er et naturprodukt, der kan derfor forekomme
variationer i farver og strukturer. Billeder og vareprøver
bør derfor altid kun betragtes som vejledende.
Colosseum Earth er et grov-keramisk produkt og brækage
på hjørner og kanter vil forekomme som en naturlig del af
teglene.

Nordic Red
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Tilbehør
Varenr.:
53-2-1844

53-1-34

53-1-272

53-2-1732

53-1-255

53-1-24

53-1-30

33-5

Vareinformation:
Aluminiumslægte
Legering: EN AW 6060 T6 /AMgSi
Længde: 3000 mm
Montageclips
Material: Rustfri - A2
Startlægte/Toplægte
Materiale: Aluminium
Længde: 3000 mm
Specialskrue med borespids
4,8 x 20 mm, SPH2
Rustfri - A2
Specialskrue m. borespids
4,8 x 28 mm, SPH2
Rustfri - A2
Aluminiums afstandsliste
Legering: EN AW 6060 T6 /AMgSi
Længde: 3000 mm
Varmebehandlet afstandsliste
Materiale: Varmebehandlet træ
Længde: Faldende længder
Ventileret musestop
Materiale: Perforeret aluminium
Længde: 2000 mm
Komproment facadeklæb
Mængde: Patron 290 ml
Farve: Sort

53-3-14

Tromlesøm (ringede)
2,8 x 65 mm
Materiale: A4 rustfri

53-1-26

Stavsøm (ringede)
2,8 x 80 mm
Materiale: A4 rustfri

Anvendelse:
Vandret aluminiumslægte.

Montageclips, monteres på aluminiumslægte.
Altid minimum 2 stk. pr. skærmtegl
Benyttes som startlægte og som
toplægte.
Skrue til fastgørelse af aluminiumslægte i
aluminiumsafstandsliste.
2 stk. pr. krydsning. (lægte/afstandsliste)
Skrue til fastgørelse af øverste række
skærmtegl, samt øverste række under
vinduer, mv.
Lodret aluminiums- afstandsliste /
skylleliste. Sikrer fri passage bag facaden.
(for ventilation og vand)
Lodret træ- afstandsliste / skylleliste.
Sikrer fri passage bag facaden. (for
ventilation og vand)
Monteres på afstandslisten langs sokkel.
Sikrer mod skadedyrs indtrængen bag
facaden.
Anvendes hvor det er nødvendigt at lave
en ekstra sikring af skærmteglene.
Der skal altid klæbes skærmtegl mod
skærmtegl og på rene og tørre flader.
Søm til fastgørelse af aluminiumslægte i
træafstandsliste med en bagvedliggende
trækonstruktion.
2 stk. pr. krydsning. (lægte/afstandsliste)
Søm til fastgørelse af træ/aluminiums
afstandsliste i en bagvedliggende
trækonstruktion. Sømmes pr. 220 mm.

*Inddækninger vist i vores tegninger og beskrivelser er vejledende/eksempler og er ikke lagervare.
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Dokumentation
Brand
Der henvises altid til nyeste/gældende version af
”Bygningsreglementet” og øvrig lovgivning på
området.

Montage
Montage skal altid udføres iht. nyeste version af
denne vejledning montagevejledning, samt
gældende detaljetegninger. Seneste version kan
findes på www.komproment.dk.
Se i øvrigt montagefilm på vores hjemmeside
www.komproment.dk.

Detaljeløsninger
Der henvises altid til nyeste version af
”Detaljemappe Colosseum Earth” Seneste version
kan findes på www.komproment.dk.
For DWG format kontakt da Komproment på
teknik@komproment.dk.

Drift og vedligehold
En rigtigt udført Colosseum Earth facade fra
Komproment, kræver normalt kun lidt eller ingen
vedligeholdelse. Vi anbefaler alligevel at udføre
eftersyn af facaden, da påvirkninger udefra kan
have indflydelse på facaden. Find vejledning om
drift og vedligehold på www.komproment.dk.
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Modtagelse, Opbevaring og
Håndtering
Modtagelse
Der skal laves modtagekontrol med det samme,
når varerne ankommer til byggepladsen. Såfremt
der ikke laves indsigelser på fragtbrevet inden
dette underskrives, accepteres varerne i den
stand de ankommer i, samt mængden af varer
iht. vedlagt pakkeseddel.

Opbevaring og håndtering
Alle komponenter bør opbevares tørt og
tyverisikret på byggepladsen.
Paller skal altid opbevares på plant underlag, og
må ikke stables.

Bortskaffelse efter brug
Colosseum Earth er designet til adskillelse, og kan
let demonteres og genanvendes. Se
tilbehørsoversigt på side 4 for at lave den
korrekte sortering.

Kalkudfældninger
Der vil kunne forekomme områder med
kalkudblomstringer på skærmteglsfacade. Dette
aftager typisk over tid og har ingen indflydelse på
produktets levetid. Disse udslag kan fjernes i det
omfang det er muligt med en kost/børste når tegl
og udtræk er helt tørt.
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Montageprincipper
Facade
Colosseum Earth er udviklet til brug på facaden.
Colosseum Earth opsættes på aluminiumslægter
og monteres som en ventileret regnskærm efter
to-trins princippet.

byggematerialer underkastet arbejdsmiljølovens
bestemmelser.
Ved mekanisk bearbejdning (skæring, slibning,
boring) vil skærmteglene kunne frigive støv.
Det anbefales derfor bl.a. at:
•
•

Tolerancer for underlagets planhed
Kontroller altid underlaget inden montering af
afstandslister og lægter. Krav til rethed på den
bagvedliggende konstruktion, lodret og vandret,
tolerance: +/- 3 mm, målt med retholt over 2 m.
Fastgørelser
Fastgørelsen til den bærende konstruktion er ikke
en del af denne vejledning, og skal til enhver tid
dokumenteres og dimensioneres, efter gældende
normer og lovgivning, til det enkelte projekt.
Montering af skærmtegl
- Skærmtegl SKAL blandes fra flere paller, for at
opnå det ønskede farvespil. (Min. 4-6 paller)
Alle tegl skal monteres på aluminiumslægten med
minimum 2 stk. clips.
Anbefalet forbandt: Vildt forbandt.
Bearbejdning af Skærmtegl
For at sikre det bedste resultat, er det vigtigt at
have det rigtige udstyr til tilpasning af Skærmtegl.
Vi anbefaler altid at skærmteglene skæres med
en vådskærer med en diamant klinge.
Ved boring af huller i skærmteglene benyttes et
murbor eller diamantbor, der må ikke bruges
slagboremaskine!

•
•

Undgå derfor at indånde støvet ved at bruge
værktøj med støvfilter
Undgå kontakt med øjne og hud, ved at bære
personligt sikkerhedsudstyr
Undgå at indånde støv ved at bære
personligt sikkerhedsudstyr
Sørg for tilstrækkelig ventilation på
arbejdsstedet

Detaljer
Tegninger er ikke målfaste og er vist som
principper. Alle konstruktioner skal projekteres til
det konkrete byggeri.
Komproment kan ikke påtage sig ansvar for
projektering, eller ansvar for projekterede
detaljer som til enhver tid påhviler den
projekterende arkitekt og / eller rådgivende
ingeniør.
Oplyste mål er vejledende og skal kontrolleres på
byggepladsen.

Regnskærmens tæthed
Colosseum Earth betegnes som en ”åben
regnskærm” iht. Byg-Erfa erfaringsblad (21)
171127.

Vigtigt! Bore- og skærestøv skal fjernes straks
efter bearbejdning af skærmteglene, da dette
ellers kan ”brænde” sig fast i overfladen.
Sikkerhed
Sikkerhedsforholdene ved bearbejdning af
produkter fra Komproment er som alle øvrige
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Colosseum Earth – Generel montage
Colosseum Earth er et facadesystem med skærmtegl, samt uorganisk ophængningssystem,
facadesystemet består af følgende:
- skærmtegl – 10,82 stk/m2 (lægteafstand: 210 mm)
- Vandrette aluminiumslægter – 4,76 m/m2 (lægteafstand: 210 mm)
- montageclips – 21,65 stk/m2 (2 stk. pr. skærmtegl)
Der skal altid sikres ventilation af regnskærmen ved hjælp af lodrette afstandslister i træ el. aluminium.
Anbefalet forbandt: Vildt forbandt
Max lægteafstand: 210 mm
Min. lægteafstand: 190 mm
Facadedybde: ca. 94 mm (Inkl. 25 mm afstandsliste) iht. nedenstående tegning.
Alle tegl skal monteres med min. 2 stk. clips og teglen hænges på den lodrette lægte så nakken bag på
teglen har ordentligt ”fat” i lægten.
Clips monteres direkte på lægten, og må IKKE "overbukkes" når den monteres.
Øverste række skærmtegl, samt andre afslutninger, under vinduer, mv. skrues fast i afslutningslægten.
Alle tegl skal sidde fast og præcist.
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Princip detaljer
Afstandslister
Træ-afstandslisten fra Komproment er
varmebehandlet. Varmebehandlingen er en
kemikaliefri træbeskyttelse der forbedrer træets
egenskaber i forhold til vejrbestandighed og
modstandsdygtighed overfor råd.
Aluminiumsafstandslisten fra Komproment er en
100 % uorganisk afstandsliste
Systemlægterne skal altid monteres på 25 mm
afstandslister for at sikre tilstrækkelig ventilation
bag facadebeklædningen.
Afstandslisterne monteres lodret på facaden pr.
max C/C 600 mm
Opstart ved sokkel/placering første lægte
Startlægten placeres så skærmteglen får den
ønskede afstand til terræn. (Facadebeklædningen
bør holdes i passende afstand fra terrænet.
Anbefalet = min. 150 mm). Første lægte efter
startlægten placeres med følgende afstand til
startlægten.
X1 (iht. tegning):
Ved 210 mm lægteafstand = 105 mm
Ved 200 mm lægteafstand = 95 mm
Ved 190 mm lægteafstand = 85 mm
Under startlægten placeres det ventilerede
musestopprofil.
Musestop
Musestopprofilet har til formål at sikre mod
skadedyrs indtrængen bag facaden.
Det er vigtigt at musestopprofilet monteres helt
tæt imod / eller under startlægten for at sikre at
skadedyr ikke kan trænge ind bag facaden.
Musestopprofilet er lavet af perforeret
aluminium, derved sikres også ventilation af
facaden.
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Udvendige hjørner
Aluminiumsinddækninger til udvendige hjørner
skal monteres på afstandslisterne.
Inddækningerne sømmes eller skrues fast pr. 220
mm i hele profilets længde. Skærmtegl og
aluminiumslægter tilpasses / monteres med ca. 5
mm afstand til aluminiumsinddækninger.
Eksempel 1: Skærmtegl smigskæres ind imod
inddækningen.

Eksempel 1 – Udv. hjørne m. aluminium

Eksempel 2 og 3: Skærmtegl skæres lige, ind
imod inddækningen.
Eksempel 4: Skærmtegl smigskæres sammen til
det udvendige hjørne, uden brug af aluminiumsinddækning. Der kan med fordel laves
skabeloner, så alle skærmtegl skæres med det
korrekte smig.

Eksempel 2 – Udv. hjørne m. aluminium

Eksempel 3 – Udv. hjørne m. aluminium

Billede af eksempel 4, hjørne uden aluminiumsinddækning

Eksempel 4 – Udv. hjørne, skærmtegl smigskåret
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Indvendige hjørner
Aluminiumsinddækninger til indvendige hjørner
skal monteres på afstandslisterne.
Inddækningerne sømmes eller skrues fast pr. 220
mm i hele profilets længde. Skærmtegl og
aluminiumslægter tilpasses / monteres med ca. 5
mm afstand til aluminiumsinddækninger.
Eksempel 1: Skærmtegl skæres lige, ind imod
inddækningen.
Eksempel 2: Skærmtegl smigskæres sammen i de
indvendige hjørner, uden brug af aluminiumsinddækning. Der kan med fordel laves en
skabelon, så alle skæres med det korrekte smig.

Eksempel 1 – Indv. hjørne m. aluminium

Eksempel 2 – Indv. hjørne, skærmtegl smigskåret
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Afslutning af skærmtegl over vindue
Over vinduet monteres startlægten så facadebeklædningen har min. 10 mm afstand til
vinduesinddækningen. Hvor det er nødvendigt
tilpasses skærmteglen.
Startprofil til udligning af tykkelse på skærmtegl
placeres, ved hele skærmtegl iht. tegningen:
X1:
Ved 210 mm lægteafstand = 105 mm
Ved 200 mm lægteafstand = 95 mm
Ved 190 mm lægteafstand = 85 mm
Startprofilet placeres projektspecifikt hvis ikke
det passer med hele skærmtegl. Startprofilet kan
vendes/drejes så det passer bedre ved mindre
skærmtegl. Se løsninger i detaljemappe.
Afslutning af skærmtegl under vindue
Generelt: Under vinduet afsluttes
skærmtegl/lægter/afstandslister med min. 10
mm afstand til sålbænkprofilet. Desuden skal
sålbænkprofilet have et udlæg på 30 mm ud over
facadebeklædningen.
Ved afslutninger med hele skærmtegl under
vinduet placeres slutlægten 165 mm over
standardlægten. Der bores 1 stk. ø 6 mm hul i
skærmteglen og den skrues fast i slutlægten med
1 stk. selvborende 4,8 x 28 mm skrue pr. tegl.
Ved afslutning med tilpassede skærmtegl,
placeres slutlægten efter dette og den klodses ud
så skærmteglen får den korrekte hældning.
Afslutning mod top (tagfod / gavl mv.)
Generelt: skærmtegl/lægter/afstandslister
afsluttes med min. 10 mm afstand til
inddækninger i toppen. Der skal desuden sikres
ventilation af facade og evt. tagkonstruktion.
Ved afslutninger med hele skærmteglen placeres
slutlægten 165 mm over standardlægten. Der
bores 1 stk. ø 6 mm hul i skærmteglen og den
skrues fast i slutlægten med 1 stk. selvborende
4,8 x 28 mm skrue pr. tegl.
Ved afslutning med tilpassede skærmtegl,
placeres slutlægten efter dette og den klodses ud
så skærmteglen får den korrekte hældning.
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Stødsamling af aluminiumsprofiler
Vandrette aluminiumslægter
De vandrette aluminiumslægter samles altid over
en afstandsliste, der holdes min. 3-5 mm afstand
mellem profilerne for aluminiumstolerance.
Aluminiumslægten fastgøres med søm/skruer i
toppen af lægten i det forprægede skruespor, ved
alle krydsninger af afstandslisterne (max C/C 600
mm).
Ved kanter (hjørner, sider af vinduer, mv.) må
aluminiumslægten udkrages max 150 mm ud
over siden af afstandslisten.
Aluminiumslægterne afsluttes altid med min. 10
mm afstand til inddækninger mv.

Lodrette aluminiumsafstandslister
De lodrette aluminiumsafstandslister samles altid
med min. 3-5 mm afstand mellem
afstandslisterne for aluminiums-tolerance.
Aluminiumsafstandslisterne afsluttes altid med
min. 10 mm afstand til inddækninger mv.
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Tekniske data
Tekniske data
Produktnavn
Farver
Overflade
Antal pr. palle
Vægt pr. palle
Dimensioner
Tolerance skærmtegl
Lægteafstand
Forbrug/m2
Vægt pr. stk.
Vægt pr. m2
Vægt
aluminiumslægte
Vandabsorption
Montage

Anbefalet forbandt
Obs.

Colosseum Earth
Se side 3.
Børstet (Nordic red = Glat)
Kontakt Komproment
Kontakt Komproment
Colosseum Earth: 225 x 440 x 18 mm
Iht. datablad, findes på www.komproment.dk
Max: 210 mm
Min: 190 mm
10,83 stk./m2 – ved lægteafstand 210 mm
Ca. 4 kg
Ca. 47 kg/m2 (tegl, vandrette lægter og clips) v. lægteafstand 210 mm
0,735 kg/m
10 %
- Skærmtegl SKAL blandes fra flere paller, for at opnå det ønskede farvespil.
(Min. 4-6 paller) Alle tegl skal monteres på aluminiumslægten med minimum
2 stk. clips. Clips må IKKE "overbukkes" når den monteres.
Mindste skærmteglsbredde ved tilpasninger = 100 mm
Vildt forbandt
Tegl er et naturprodukt, der kan forekomme variationer i farver og strukturer.
Billeder og vareprøver bør derfor altid kun betragtes som vejledende.
Colosseum Earth er et grov-keramisk produkt og brækage på hjørner og
kanter vil forekomme som en naturlig del af teglene.
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Generel information
Teknisk support
Har du brug rådgivning og/eller teknsik support
kan du regne med vores assistance, når du har
behovet for det.
Komproment kan blandt andet hjælpe med.:
•
•
•

Montageopstart, ved opstart af større
projekter.
Inputs til beskrivende materiale.
Andre problemstillinger / udfordringer.

For teknisk support kontakt os da på telefon:
96520710 eller på mail teknik@Komproment.dk
Åbningstider: mandag til torsdag: 8:00 - 16:00 og
Fredag: 8:00 - 15:30.

Salg
For generel information og projektrådgivning,
kontakt da vores salgsteam på telefon: 96520710
eller på mail salg@komproment.dk
Åbningstider: mandag til torsdag: 8:00 - 16:00 og
Fredag: 8:00 - 15:30.

Salgs- og leveringsbetingelser
Der henvises i øvrigt altid til vores salg- og
leverings-betingelser, som kan findes på vores
hjemmeside – www.komproment.dk
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