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VIDAR Teglspån
Teglspån facadesystem fra Komproment
Montage / teknisk data
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VIDAR teglspånfacade fra Komproment
Vidar teglspån er et facadesystem, til beklædning af eksisterende samt nye bygninger. Systemet er fleksibelt
med hensyn til facadeudtryk og efterisolerings niveau.
VIDAR Teglspån kan opsættes direkte på den eksisterende facade, trækassetter eller på et aluminium
bagsystem.
Denne vejledning er udelukkende udarbejdet til facader monteret i Danmark, Norge og Sverige, og tager
udgangspunkt i montering på en underliggende konstruktion af træ.

Vigtigt!
Fastgørelsen mellem underkonstruktion og de bærende bygningsdele, er ikke en del af denne vejledning og
skal til en hver tid opfylde de gældende normer og bestemmelser, samt dokumenteres i de konkrete
projekter.
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Farver og overflader

Chelsea - Rustik

Chelsea - Rillet

Aarhus gul - Rustik

Aarhus gul - Rillet

Aarhus grå/sort - Rustik

Aarhus grå/sort - Rillet

Manchester - Rustik

Manchester - Rillet

Faro - Glat
Chelsea

Faro - Rillet
Chelsea

Chelsea
Oslo - Glat

Oslo - Rillet

Westerwald - Rustik

Westerwal - Rillet

Aarhus silkesort - Rustik

Aarhus silkesort - Rillet

Tegl er et naturprodukt, der vil forekomme
variationer i farver og strukturer. Billeder og
vareprøver bør derfor altid kun betragtes som
vejledende.

Aarhus grå - Rustik

Aarhus grå - rillet
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Komponentoversigt
Varenr.:
53-2-1788

53-2-1622

53-1-255

53-1-24

53-2-1732

53-1-272

Vareinformation:
Aluminiumslægte
Legering: EN AW 6060 T6 /AMgSi
Længde: 3000 mm
Aluminiumsstartlægte
Legering: EN AW 6060 T6 /AMgSi
Længde: 3000 mm
Aluminiums afstandsliste
Legering: EN AW 6060 T6 /AMgSi
Længde: 3000 mm
Varmebehandlet træafstandsliste
Materiale: Varmebehandlet træ
Længde: Faldende længder
Specialskrue med borespids
4,8 x 28 mm, SPH2
Materiale: A2 rustfri
Specialskrue med borespids
4,8 x 19 mm, TX25
Materiale: A2 rustfri
Komproment montageko

*

53-1-24

33-5

53-3-14

53-1-26

Ventileret musestop
Materiale: Perforeret aluminium
Længde: 2000 mm
Komproment facadeklæb
Mængde: Patron 290 ml
Farve: Sort
Tromlesøm (ringede)
2,8 x 65 mm
Materiale: A4 rustfri og syrefast
Stavsøm (ringede)
2,8 x 80 mm
Materiale: A4 rustfri og syrefast

Anvendelse:
Vandret aluminiumslægte.

Bruges som startlægte for udligning af
Tegltykkelse langs sokkel, over vinduer,
døre og andre steder der ”startes op”.
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)
Skrue til fastgørelse af tegl i
aluminiumslægte
Skrue til fastgørelse af alu-lægte i aluafstandsliste. 2 stk. pr. krydsning.
Bruges til montage af teglspån. Passer til
at der kan monteres 5 stk. teglspån ad
gangen.
Monteres på afstandslisten langs sokkel.
Sikrer mod skadedyrs indtrængen bag
facaden. Monteres tæt imod / under
startlægten.
Anvendes hvor det er nødvendigt at lave
en ekstra sikring af Teglspånene.
Der skal altid klæbes tegl imod tegl og der
skal klæbes på rene og tørre flader.
Søm til fastgørelse af aluminiumslægte i
træafstandsliste med en bagvedliggende
trækonstruktion. Min 2 stk. pr. krydsning.
Søm til fastgørelse af træ/aluminiums
afstandsliste i en bagvedliggende
trækonstruktion. Sømmes pr. 220 mm.

* Kontakt Komproment. Montagevideo omkring brug af montageko kan findes på:
www.komproment.dk
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Dokumentation
Brand
Der henvises altid til nyeste/gældende version af
”Bygningsreglementet” og ”Eksempelsamling om
brandsikring af byggeri” samt øvrig lovgivning på
området.

Montage
Montage skal altid udføres iht. nyeste version af
denne vejledning montagevejledning, samt
gældende detaljetegninger. Seneste versioner
kan findes på www.komproment.dk.

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

Drift og vedligehold
En rigtigt udført Tegl-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
VIDAR Teglspån facadesystemet er designet til
adskillelse, og kan let demonteres og
genanvendes. Se tilbehørsoversigt på side 5 for at
lave den korrekte sortering.
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Montageprincipper
Facade
VIDAR Teglspån er udviklet til brug på facaden, og
monteres som en ventileret regnskærm efter totrins princippet. Vidar tegspån kan monteres på
træ- eller aluminiumslægter, og kan monteres 5
stk. ad gangen hvis man benytter Komproment
”montageko”.
Tag
VIDAR Teglspån kan også anvendes til brug som
”skærm” på taget. Der anbefales en taghældning
på minimum 25 grader. Teglspån må betegnes
som en meget åben tagløsning, derfor SKAL det
primære tag placeres under VIDAR Teglspån
systemet, eksempelvis 2 lag tagpap. Kontakt din
tagpapleverandør for vejledning omkring
opbygning af underkonstruktion.
Man bør undgå at gå på direkte på teglspånene
når disse er monteret.
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.

Detaljer
Tegninger er ikke målfaste og er vist som
principper. Alle konstruktioner skal projekteres til
de konkrete byggerier.
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.
Sikkerhed
Sikkerhedsforholdene ved bearbejdning af
produkter fra Komproment, er som alle øvrige
byggematerialer underkastet arbejdsmiljølovens
bestemmelser.
Det anbefales bla.:
Ved mekanisk bearbejdning (skæring, slibning,
boring) vil Teglene kunne frigive støv.
•
•
•
•

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.
Inddækninger
Alle inddækninger omkring vinduer, døre, gavle,
tagfod mv. i Komproments standard tegninger og
vejledninger er udelukkende eksempler. Alle
inddækninger skal gennemgås, udformes og
færdigprojekteres til det aktuelle projekt af
projekterende arkitekt og / eller rådgivende
ingeniør.
Inddækninger er derfor ikke lagervare –
leveringstid: 2-3 uger

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

Montering af tegl
- Teglspån SKAL blandes fra flere paller, for at
opnå det ønskede farvespil. (Min. 4-6 paller) Alle
tegl skal monteres med min. 1 stk. skrue. Det er
vigtigt at klinkerne er spændt med det rigtige
moment, således at Teglspånene spænder imod
underliggende tegl. Moment fastlægges ved
prøveopsætning, og kontrolleres løbende.

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

9

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. Af søvandsbestandig aluminium.
Afstandslisterne sikrer ventilation og fri passage
bag facaden. (for ventilation og vand)
Afstandslisterne monteres lodret på facaden pr.
max C/C 600 mm
Opstart v. sokkel (aluminiumslægter)
Mod sokkel, placeres første lægte så Teglspånene
får den ønskede afstand til terræn.
Facadebeklædningen bør holdes i passende
afstand fra terrænet. Anbefalet = min. 150 mm.
Startlægten placeres altid 125 mm under første
lægte, målt fra overkant til overkant, (ved
standard lægteafstand = 210 mm).
Startprofilets ekstra dybde sikrer at teglspånen
får den korrekte hældning.
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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Lægteafstande
Systemlægten monteres på afstandslisterne, med
godkendte søm/skruer. Der monteres 2 stk.
søm/skruer pr. krydsning af afstandslisten.
1 stk. i topflange og 1 stk. i bundflange.
Ved aluminiumsafstandsliste bruges der 4,8 x 20
mm skruer iht. komponentoversigt.
Ved træafstandsliste og bagvedliggende
trækonstruktion bruges der 2,8 x 65 mm søm iht.
komponentoversigt, centreret i afstandslisten og
bagvedliggende trækonstruktion.
Lægteafstand, X1 = 210 mm

Eksempel med træafstandsliste

Montering af Teglspån
Teglklinkerne monteres på systemlægten 5 stk.
ad gangen med ”montagekoen”. Tegl skal blandes
fra 4-6 forskellige paller så det rigtige farvespil
opnås. telgene opsættes i ønsket forbandt og
monteres 1 række ad gangen. Inden montering af
en ny række, er det vigtigt at alle tegl i den
foregående række er fastskruet så de spænder
mod under-liggende tegl. Det skal altid
kontrolleres at alle tegl er fastskruet
tilstrækkeligt. Ved tilpasningsstykker mv. kan
montageko ikke benyttes, og teglene monteres
manuelt, 1 stk. ad gangen.
Montagevideo med brug af montageko kan ses
på www.komproment.dk

Fastørelse af Teglspån (Moment)
Alle teglspån fastskrues med systemskruer, en
skrue pr. tegl, i det forlokkede montagehul.
Teglspånene opskrues med moment.
Fastlæggelse af moment sker ved
prøveopsætning. Momentet kontrolleres løbende
for at sikre at Teglspånene er opsat med korrekt
moment. Alle tegl skal sidde fast og præcist, og
skal spænde imod underliggende tegl.
Ved synlige skruer f.eks. under vindue, kan der
benyttes indfarvede skruer
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Fastørelse af Teglspån på trælægte
Alle teglspån fastskrues med specialskruer til
trælægte, en skrue pr. tegl, i det forlokkede
montagehul. Teglspånene opskrues med
moment. Fastlæggelse af moment sker ved
prøveopsætning. Momentet kontrolleres løbende
for at sikre at Teglspånene er opsat med korrekt
moment. Alle tegl skal sidde fast og præcist, og
skal spænde imod underliggende tegl.
Tegl skal blandes fra 4-6 forskellige paller så det
rigtige farvespil opnås.
Trælægte dimension = min. 38x57 mm

Opstart v. sokkel ved trælægter
Mod sokkel, placeres første lægte så Teglspånene
får den ønskede afstand til terræn.
Facadebeklædningen bør holdes i passende
afstand fra terrænet. Anbefalet = min. 150 mm.
Startlægten tilpasses af en trælægte der smigskæres og placeres så første tegl får den rigtige
hældning.
Under startlægten placeres det ventilerede
musestopprofil. Det er vigtigt at musestopprofilet
monteres helt tæt imod / eller under den
tilpassede starttrælægte for at sikre at skadedyr
ikke kan trænge ind bag 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. Teglspån og
aluminiumslægter tilpasses / monteres med ca. 5
mm afstand til aluminiumsinddækninger.
Eksempel 1: Teglspån tilpasses, ind imod
inddækningen.
Afstand til inddækning = ca. 5 mm
Eksempel 2: Teglspån tilpasses til det udvendige
hjørne, uden brug af aluminiums-inddækning.
Der kan med fordel laves skabeloner, så alle tegl
tilpasses korrekt.

Eksempel 1 – Udv. hjørne m. aluminium

Eksempel 2 – Udv. hjørne med tegl

Billede af udv. hjørne med aluminiumsinddækninger.
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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. Teglspån monteres
med ca. 5 mm afstand til aluminiumsinddækninger.
Eksempel 1: Teglspån tilpasses, ind imod
inddækningen.
Afstand til inddækning = ca. 5 mm
Eksempel 2: Teglspån tilpasses til det indvendige
hjørne. Der kan med fordel laves skabeloner, så
alle tegl tilpasses korrekt.

Eksempel 1 – Indv. hjørne m. aluminium

Eksempel 2 – Indv. hjørne med Tegl

Billede af indv. hjørne med aluminiumsinddækninger
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Afslutning af Teglspån over vindue/dør
Generelt: Over vinduet monteres facadebeklædningen med min. 10 mm afstand til
vinduesinddækningen. Hvor det er nødvendigt
tilpasses Teglspånene.
Over vinduet bruges startlægte til udligning af
tegltykkelse.
Afstand fra overkant startlægte til overkant første
standardlægte over vinduet = 105 mm

Afslutning af teglspån under vindue
Generelt: Under vinduet afsluttes
Teglspån/lægter/afstandslister med min. 10 mm
afstand til sålbænkprofilet. Desuden skal
sålbænkprofilet have et udlæg på min. 30 mm
udover facadebeklædningen. Hvor det er
nødvendigt tilpasses Teglspånene i toppen.
Ved hele Teglspån afsluttes med en almindelig
alu-lægte. Ved tilpassede tilpassede tegl, kan det
være nødvendigt at alu-lægten klodses/kiles ud
så teglen får den rigtige hældning.

Afslutning mod top (tagfod / gavl mv.)
Generelt: Teglspån/lægter/afstandslister afsluttes
med min. 10 mm afstand til inddækninger/
afslutning i toppen. Der skal desuden sikres
ventilation af facade og evt. tagkonstruktion.
Hvor det er nødvendigt tilpasses teglspånene i
toppen.
Ved hele teglspån afsluttes med en almindelig
alu-lægte. Ved tilpassede tilpassede tegl, kan det
være nødvendigt at alu-lægten klodses/kiles ud
så teglen får den rigtige 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 ved
alle krydsninger af afstandslisterne (max C/C 600
mm).
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.

KOMPROMENT facadeklæb
Nedenstående er vigtigt steder hvor det er
nødvendigt at benytte facadeklæb som
ekstrasikring af teglene.
Ved brug af Komproment facadeklæb er det
vigtigt at der altid klæbes tegl imod tegl. Dette
sikrer en stærk og holdbar samling/klæbning.
Der skal altid klæbes på rene og tørre flader.
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Tekniske data
Tekniske data
Produktnavn
Farver
Antal pr. palle
Dimension Teglspån
Vandabsorption
Tegl testet efter
Lægteafstand
Teglspån/m2
Vægt pr. m2
Montage

Materialesammensætning
Obs.

VIDAR Teglspån
Findes i 9 farver. Se farver og overflader på side 4.
1140 stk./palle
240 mm x 113 mm x 14 mm (+/- 4 mm)
Manchester: ≤ 6,0 %
Øvrige farver: ≤ 3,0 %
EN 14411
210 mm
43 stk./m2
Ca. 39 kg/m2
Monteres på aluminium- eller træ-lægte 5 stk. teglspån ad gangen med
”montageko”. Montagekoen fungerer som en ekstra hånd, så der kan
monteres 5 tegl ad gangen. Alle teglspån skal fastgøres med 1 stk. skrue pr.
tegl.
Aluminiumsystemet må ikke kombineres med ædlere metaller som f.eks.
zink og kobber, da disse metaller vil angribe aluminiummet.
Så vær opmærksom på spændingsrækken.
Teglspån er et grov keramisk, der kan forekomme variationer i farver og
strukturer. Billeder og vareprøver bør derfor altid kun betragtes som
vejledende.

Overflade tolerance
•
•
•

VIDAR Teglspån er et rustikt facadesystem med variation i overflade og størrelse på
hver enkelt klinke.
Der accepteres variation i klinkeplaceringer, under forudsætning af at klinken er
fastspændt.
Det er vigtigt at tjekke eventuelle farveændringer fra levering til levering (ved større
sager). Det anbefales at lave hele facader fra samme leverance for at undgå
eventuelle farveskift/nuancer på en facade.
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Generel information
Leveringstider
Leveringstid: 12-16 uger.
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.
Sparring omkring detaljeløsninger.
Inputs til beskrivende materiale.
Andre problemstillinger / udfordringer.

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

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.
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