Montagevejledning for tegloverliggere
Definition:
Vederlagslængde:
(i fuldt tværsnit)
se tabel

En tegloverligger kan være 1 eller
2 skifter og opnår først
sin bæreevne ved hjælp af
det ovenliggende murværk.

Vejledning:
Overliggeren skal under indmuring
understøttes. Understøtningen
må først fjernes, når der er opnået
tilstrækkelig styrke i vederlagsfugen.
For at opnå tilstrækkelig styrke/
vedhæftning skal støv og skidt
fjernes fra oversiden af overliggeren
inden indbygning. Oversiden vandes,
specielt i tørt vejr.
Fuld hærdning af overliggere sker efter
28 døgn ved 20 C. Hvis temperaturen er lavere, forlænges
hærdningstiden og den tid, der skal understøttes.
Der sker ingen hærdning ved temperatur under +5 C,
derfor skal der ved lav temperatur
iværksættes foranstaltning til at fremme hærdning.

Minimums vederlag:
Åbning
< 1.0 m
1.0 m  < 2.0 m
2.0 m 

Vederlag
½ sten
1 sten
1½ sten

Understøtningsafstand (m):

Hvis der mures med FM5 eller tilsvarende, kan understøtning som tommerfingerregel fjernes efter ca. 1 uge ved 20 C.

Tegloverligger
Minimums afstand (m)
1 skifte
0,6
2 skifte
0,9
1,2
3 skifte (selvbærende)
se mur-tag.dk for mere info

Vandbortledning:
På facader, der udsættes for nedbør,
og hvor der er meget murværk over
vinduet, kan der med fordel benyttes
TB-rende i 1. eller 2. skifte over
vinduet efterfulgt af opbukket pap
fra bagmur højere oppe i murværket.
Se vejledning om fugtspærre på mur-tag.dk
TB-renden skal gå ca. 10 cm ud over
overliggeren i hver side. Murpappen
føres længere ud for at undgå, at vandet
løber ned i renden.
Vedr. indmuring af TB-rende se:
www.egernsund-tegl.dk

Facade

Murpap

TB-rende

NB:

Murpap

Husk at pappen først må ilægges
over det antal skifte, der ikke længere
har betydning for bæreevnen af
overliggeren (antal skifte oplyses
af Egernsund Tegl).

TB-rende

OBS!
Egernsund Tegl er ikke ansvarlig for
skader, som skyldes, at vejledningen
ikke er fulgt.

Kontakt
Yderligere oplysninger om
montage af teglelementer:
Kontakt teknisk afdeling ved
Egernsund Tegl , t. 7444 2540

Bagmur

