DEtAljEMAppE 31-03-2015

Rockwool DANMARk

REDArt

®

Pudset facadesystem
Detaljemappe (uddrag)

(99)A.X.04.14

Milford Canyon™ sokkelrendesystem jf. sokkelrende
leverandør

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

26.02.2015

Lodret snit ved indgangsdør udført med Milford Milrende sokkelrendesystem

Mål

Note

(99)A.X.04.14

Ikke målfast
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Såfremt drænfaskine ikke er fuldt funktionsdygtig på
tidspunkter af året, skal der suppleres med
omfangsdræn

Affasning af pudslag, sådan at der fremkommer en ren
skrå kant, som senere dækkes med Sokkelbeskyttelse

Filtergrus

Grundmursplade

Bagvæg

Sokkelbeskyttelse, påført fra 50 mm over terræn til
undersiden af pudslaget. Efterfølgende dækket med
nubret grundmursplade

Pudsprimer og Silikone Slutpuds

Underpuds og Facadenet

300 mm over terræn skal der udføres 100 mm overlap
af Facadenet
Fundamentsisolering fra overkant gulv og ned i
terræn. F.eks. Facadebatts, letklinkerblok e.l.

Vinkel af Hjørneprofil Vario

Under trædepladen skal Slutpuds være behandlet med
Rajasil DS FLEX

Udgangsdør

Snit
(se detalje 04.14)

Trædeplade jf. leverandør af sokkelrendesystem

Sidefalserne behandles med Rajasil DS FLEX min 200 mm
over sålbænk og efterfølgende males med Facademaling.

VINDUER oG DØRE

Tegningerne stilles til rådighed som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for målfaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for målfaste eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for, om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert formål. Enhver anvendelse sker på dit eget ansvar og risiko. Vi
udfører fra tid til anden relevante opdateringer og/eller ændringer af tegningerne på hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med sådanne ændringer og ethvert brug af udgåede eller ældre versioner af tegninger sker alene på dit eget ansvar. Du
kan gratis downloade tegningerne til brug for dine projekter, men du må ikke reproducere, distribuere eller videresælge disse .

(99)A.X.04.15

VINDUER oG DØRE
Isoleringsklæber
Bagvæg
Facadebatts el. Facadelamel

Vinduesmontagebeslag jf. vinduesleverandør

Underpuds og
Facadenet
Snit A-A

Pudsprimer og
Slutpuds
PVC Hjørneprofil med net

Canyon™ sokkelrende system
Snit A-A

Trædeplade fra sokkelrende
system
Facademaling
Slutpuds

underpuds og
Facadenet
RAJASIL DS FLEX
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Tegnings nr.

26.02.2015

Vandret snit ved indgangsdør udført med Milford Milrende sokkelrendesystem
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Note
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Tegningerne stilles til rådighed som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for målfaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for målfaste eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for, om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert formål. Enhver anvendelse sker på dit eget ansvar og risiko. Vi
udfører fra tid til anden relevante opdateringer og/eller ændringer af tegningerne på hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med sådanne ændringer og ethvert brug af udgåede eller ældre versioner af tegninger sker alene på dit eget ansvar. Du
kan gratis downloade tegningerne til brug for dine projekter, men du må ikke reproducere, distribuere eller videresælge disse .
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om Rockwool
koncernen

koncernen er blandt verdens førende inden for isolerings
industrien. på basis af isoleringsløsninger og -systemer,
samt andre byggerelaterede produkter, som f.eks. akustik
lofter, facadebeklædning og konsulentvirksomhed,
bidrager koncernen til energieffektive og brandsikre
bygninger med god akustik og et behageligt indeklima.
Rockwool skaber desuden grønne løsninger til
gartneriindustrien, innovative specialfibre til industrielt

Rockwool A/S
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene
www.rockwool.dk
info@rockwool.dk
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brug, effektiv isolering til procesindustrien, marine- og
offshoresegmentet såvel som støj- og vibrationsisolering
til den moderne infrastruktur.
koncernens mere end 9.000 medarbejdere i mere end 40
lande betjener kunder over hele verden. koncernen er
stærkt repræsenteret i Europa og udvider sine produktions-, salgs- og serviceaktiviteter i Nord- og Sydamerika
samt i Asien.
koncernes hovedkvarter ligger i Hedehusene, tæt ved
københavn. Selskabet er noteret på NASDAQ oMX Nordic Exchange københavn.
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Rockwool koncernen er verdens førende leverandør
af innovative produkter og systemer baseret på ubrændbar stenuld, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for
millioner af mennesker.

