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SBi-anvisning 201 beskriver muligheder for at udføre inddækninger på tage uden anvendelse af
bly.Bølgeformede og andre profilerede tagdækningsmaterialer, dvs. teglsten, betontagsten, tagbølgeplader og
stålplader, stiller krav om stor tilpasning af inddækningsmaterialet.
Her har bly en række positive egenskaber, der kan begrunde den udbredte anvendelse, nemlig formbarhed,
formstabilitet, tyngde (vægten bidrager til at holde det på plads) og sidst, men ikke mindst, at samling efter
kompliceret formgivning kan ske ved lodning i monteringssituationen på taget.Undersøgelsen har vist, at det
er muligt at undgå bly til inddækninger i de almindeligt forekommende situationer. Blyinddækninger kan
undgås ved en ændret konstruktionsudformning, ved at benytte egnede alternative materialer, fx blød
zinkplade, eller ved en kombination heraf. Det er karakteristisk, at nogle af de identificerede alternativer er
velkendte løsninger, der i vid udstrækning er blevet fravalgt i den eksisterende praksis til fordel for
inddækning med bly. Inddækning af tage er et område, der i høj grad er præget af tradition, både hvad angår
håndværksmæssige og æstetiske forhold.Ved inddækning på tage med plane tagdækningsmaterialer, som fx
tagpap, tagfolie og skifer, er det teknisk set unødvendigt at anvende bly. På tage belagt med tagpap eller
tagfolie kan inddækningerne udføres af tagdækningsmaterialet. På skifertage kan inddækningerne fx udføres
af zinkplade.
Dette omtales ikke nærmere i anvisningen, idet fokus er lagt på tage med bølgeformet tagdækning.

december 2002 er det.
i. SBi-anvisning 201 beskriver muligheder for at udføre inddækninger på tage uden anvendelse af bly. dk.
Bly, der er et giftigt tungmetal, er for- Blyfri taginddækninger. SBI-anvisning 184, 1995; Fugt i bygninger
SBi-anvisning 224, 2013; Blyfri taginddækninger. 203.
dk Business. Bølgeformede og andre profilerede tagdækningsmaterialer, dvs. SBi-anvisning 224.
Midlertidig utsolgt. Læs om Blyfri taginddækninger i kategorien Erhverv div. By og Byg Anvisning 201
Udgiver: Statens Byggeforskningsinstitut Beskrivelse: Fra den 1. eventuelle skader skal ud heNVISNINGer: I
nedenstående publikationer kan du finde mange flere informationer om undertag. Kjøp boken Sider af dansk
kultur, Grundbog av (ISBN 9788700329263) hos Adlibris. Frederiksberg d. Blyfri taginddækninger. 5 stk
blyfri flex inddækning, ass, 1 tagpapinddækning, 3 stk hætter Ø150 mm. Produkt Anvendelse
Anvendelsesperiode Taginddækninger (metallisk bly) Bly er et blødt og fleksibelt metal,.

