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For beklædning med brandkrav materiale klasse D-s2, d2 eller D-s1, d0 [ikke-brandhæmmet træ] 

Facadebeklædningen skal udføres med en klasse 2 beklædning eller regnskærm i materiale klasse D-s2, 
d2. Sidstnævnte stiller krav til vindspærrens brandklasse, hvorimod en klasse 2 beklædning kan monteres 
på en hvilken som helst vindspærreplade eller -folie. 

 
OBS! Hvis facaden skal beklædes med Canadisk cedertræ (WRC), så skal den vindtætte afdækning som 
minimum overholde materiale klasse A2-s1, d0, være ≥ 9 mm i tykkelse og have en densitet ≥ 652 kg/m3. 
 
Lodrette afstandslister i NTR trykimprægneret fyr i Klasse AB i 25 x 95 mm monteres på den vindtætte 
afdækning med en sømafstand på 600 mm og en cc afstand på max. 600 mm. 
 
Sluttelig monteres facadebeklædningen, som fastgøres i den tykke del af profilet – ikke i feren eller i et 
eventuelt spor i profilet. Undtaget profil 6255 – Dobbeltlamel - som fastgøres i midtersporet. 
 
Anbefalede dimensioner på fastgørelse: 
Profilbrædderne fastgøres med ringede søm eller skruer i A4 rustfrit syrefast stål. 
Ringede maskinsøm: Ø2,5 mm 
Skruer: Ø4,5 mm – der bør forbores i profilernes ender for at undgå flækning. 
 
Anbefalede længde på fastgørelse: 
Profilbrættets tykkelse + de lodrette monteringslægters tykkelse = min. længde på fastgørelserne. 
OBS! Fastgørelser må ikke være i overlængde, da den vindtætte afdækning dermed perforeredes. 
OBS! Husk at søm og skruehoved skal lande på profilbrættets overflade og ikke gå under niveau.  
 
Antal fastgørelser: 
Ved profilbrædder til og med 145 mm (6”) bredde er 1 stk. befæstigelse tilstrækkelig. Over 145 mm skal 
der anvendes 2 stk. befæstigelser. 
 
Stødsamlinger udføres med knas samling og med en stødafstand på 3-5 mm mod hjørner, vinduer og 
døre.  
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Afstand til terræn: 
Afstanden fra underkanten af profilbrættet til terræn anbefales at være min. 200 mm. 
Afstanden kan dog reduceres til 100 mm, hvis der udføres en drænfaskine langs facaden, bestående af et 
400 mm bredt og 200 mm dybt lag af søsten. 
 
For beklædning med brandkrav materiale klasse B-s2, d0 eller B-s1, d0 [brandhæmmet træ] 

Den vindtætte afdækning skal som minimum overholde materiale klasse A2-s1, d0, være ≥ 9 mm i tyk-
kelse og have en densitet ≥ 652 kg/m3. 
 
Facadebeklædningen skal udføres med en profil som er brandhæmmet til B-s2, d0 eller B-s1, d0 og tillige 
opfylder profileringskravet svarende til en klasse 2 beklædning  
 
Hvis ophængningssystemets frie overflade udgør < 10 % ift. den samlede overflade i hulrummet, så er der 
normalt ikke brandkrav til ophængningssystemet.  
 
Hvis ophængningssystemets frie overflade udgør > 10 % (eks. ofte ved krydsforskalling) ift. den samlede 
overflade i hulrummet, så er der brandkrav til ophængningssystemet således at både afstandlister og bæ-
relægter skal være brandhæmmede og med samme brandhæmmer som facadebeklædningen. 
 
Er ophængningssystem brandhæmmet kan det ikke samtidigt være NTR trykimprægneret. 
 
Facadebeklædningen monteres på samme måde som ovenfor beskrevet, men skal altid skrues. 
 
For yderligere information henvises til Træinformation TRÆ 55. 
 
 


