Kebony Tag
Generelt
Selve underkonstruktionen skal være fagmæssigt udført i henhold til gældende standarder og
forskrifter. For trætag er der især to vigtige forhold:
1. Undertaget skal være tæt for at forhindre fugtgennemtrængning til bygningen.
2. Oplægningen skal være tilstrækkelig til at give god luft mellem tag og undertag - lægter
under 30x48 mm anbefales ikke.
For information om vask og vedligeholdelse henvises til Kebonys FDV-dokumentation.

Montering
Rustfrie (A2) eller syrefaste (A4) skruer skal benyttes. Fæstemidler med anden korrosionsbeskyttelse
kan føre til sorte skjolder ved fastgørelsespunkterne.
For at undgå sprækker for enden af brædderne, anbefales det altid at forbore før montage i brættets
endekant.

Metalbeslag
Kebony kan kombineres med aluminiumsbeslag og lakerede eller folierede beslag, uden at der opstår
misfarvning.
Ved brug av andre typer beslag kan afløb fra Kebony-materialer give misfarvning af beslaget, for
eksempel sorte pletter på zinkbeslag og zinktagrender eller farvevariationer på kobberbeslag, da
eksponerede dele af beslaget forbliver blanke.

Orientering af brædderne
Dobbeltfalsede tagbrædder monteres så afløbssporet vender opad (figur 1).
Rektangulære tagbrædder monteres sådan at vandrenden vender op på underliggeren og ned på
overliggeren (figur 2).

Montering
Dobbeltfalsede tagbrædder (figur 1) monteres med en skruer i hvert bræt. Sett skruen ca. 35 mm
kanten, så sømmen lukkes mod bordet ved siden af. Kebony er blevet tørret under produktionen,
derfor skal der regnes med nogen udvidelse ved udendørs montering. Taget monteres med en
spalteåbning på minimum 4 mm. Minimum anbefalet skruedimension er 5x55 mm for dobbeltfalsede
tagbrædder.
For rektangulære tagbrædder (figur 2) fæstnes både underliggeren og overliggeren med to skruer i
hvert bræt. Minimum anbefalet skruedimension er 5x42 mm for underliggeren og 5x65 mm for
overliggeren. Sørg for, at renderne i over- og underliggeren er lige over hinanden.

En skrue må aldrig gå igennem to overlappende brædder eller være så lang at den går ned i
undertaget.
Skruehullet for enden af brættet skal forbores.
Ved samling af tagbrædder skal enderne skråtskæres og samlingen placeres over lægten. Brædder
som samles skal have årringene orienteret i samme retning

Figur 1 Montering af dobbeltfalsede tagbrædder

Figur 2 Montering af rektangulære tagbrædder

Behandling af skæreflader og overfladebehandling
Kebony trætag behøver ingen overfladebehandling. Hvis det ønskes, kan UV-beskyttende træolie
eller bejdse benyttes for at bevare noget af den oprindelige brune farve. Hvis det ønskes at give
taget farve, kan der benyttes trætjære eller bejdse. Husk på, at det er nødvendigt med regelmæssig
vedligeholdelse af overfladebehandlinger.
Skæreflader skal behandles med Kebony forseglingsvoks eller tilsvarende . Følg anvisningerne fra
producenterne.

