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  Generel montagevejledning for elementer.  
 

Montagemanual for tag- gulv- og vægelementer 
Pre-Træ A/S 

Nybo Høje 10-14 

7500 Holstebro 

 
(dette er en generel vejledning. Der henvises til ordrebekræftelse og projektmateriale for 

specifikke krav, løsninger og omfang af leverancen) 

 

1) Sikkerhed 

Ved generel sikkerhed henvises til branchevejledning om ”Montage af træelementer” og 

”Håndtering af facadeelement” som bør følges, se mere på www.bar-ba.dk. 

Elementer fra PRE-TRÆ A/S er fremstillet med fastmonteret rebstropper beregnet for løft som 

hver kan optage 2900kp. Egenvægt på elementer, hvis andet ikke er fremvist er 45-55kg/m2, og 

der er ikke regnet for laster fra oplagring af byggematerialer. 

 

2) Levering 

Transport foregår med ekstern vognmand, som også kan bistå med hejsning af elementer efter 

nærmere aftale. 

Elementer er fremstillet under kontrolleret forhold og indpakket i folie inden oplagring på 

lagerplads. Der kan ved modtagelse være kondens indvendigt på folien, men anden fugt eller 

skader angives straks til PRE-TRÆ A/S.  

Under levering tilstræbes det at følge den ønskede montagerækkefølge, hvis den har været PRE-

TRÆ A/S i hænde inden produktionsopstart. Hvert læs vil som standard indeholde mellem 14-

18 elementer fordelt i to pakker. Hvert element er mærket med type (VE=vægelement 

TE=tagelement) og nr. samt hver pakke har et ordrenr. og pakkenr. mærket på folien. 

 

3) Mellemlagring 

Hvis det er nødvendigt at oplagre elementer på byggepladsen skal disse afdækkes forsvarligt 

under folie eller presenninger og stakkes på plant underlag. Elementer skal opklodses som under 

levering, så beklædninger ikke skades. Der er ikke taget højde for mellemlagring mht. 

montagerækkefølgen.  

 

4) Tegningsmateriale 

PRE-TRÆ A/S udfører de nødvendige tegninger for elementmontagen kan forløbe 

hensigtsmæssigt. Det vil for det meste omfatte plan, snit og evt. detaljer samt oversigt over 

løsdele. 

 

 

Plan vil vise opdelinger og placeringer af elementer, 

henvisninger til snit og detaljer, mål til evt. udsparinger samt 

angivelse af montageretning og pakkenr. 

 

 

 

http://www.bar-ba.dk/
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Snit vil vise 

opdeling af 

elementer og 

placeringer af 

fastgørelser samt 

henvisninger til 

detaljer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljer vil vise samlinger af elementer ved knudepunkter og 

fastgørelse samt udformning af beklædning og dampspærre, 

vindspærre eller dampspærreløsning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løsdelsseddel viser hvad der leveres med som tilbehør til elementer. 
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5) Montage 

-Elementer monteres fra bunden af bygning, tagrende/skotrende og sokkel. 

-Elementer bankes/sættes tæt sammen op ad montagefladen, så vederlagsplanker støder på enden af 

hinanden. 

-På langs af bygning skal elementer oplægges så der opnås 30mm mellem elementer/ribber. 

-De medfølgende 90x90mm spændplader monteres over påsvejst pindbolt, møtrik påskrues, og 

spændplade sømmes til vederlagsplanke med 6 stk. 4,0x40mm kamsøm. Det beskrevne er 

standardløsning og ved andre fastgørelsesmetoder henvises til projektmateriale. 

-Vedr. samling af dampspærre eller hygrodiode henvises til projektmateriale, dog skal alle 

samlinger som udgangspunkt tapes og vandret liggende elementsamling samles i fugemasse eller 

dobbeltklæbende ekspanderende fugebånd. Damptæthedskrav ved indbygning af ekstern montør er 

PRE-TRÆ A/S uvedkommende. 

-Der isoleres tæt mellem elementerne og lukkestykker monteres. 

-Lukkestykker i længde- og tværretning sømmes til ribbe med 2,5x50mm søm pr. 50mm. 

-Lukkestykker forskydes generelt halv elementbredde og sømmes med 2,5x50mm søm pr. 50mm. 

-Krydsfineroverlæg i elementernes længdefuger sømmes med 2,5x50mm søm pr. 50mm 
 

Det er meget vigtigt at tagelementerne strimles/tætnes løbende under montage. 

 
Bund og top af elementer afdækkes, for at undgå at vand/regn trækker op i træbetonplader. 

Ligeledes ved ovenlys, vindskede og kip er det vigtigt at der strimles/afdækkes løbende med 

montagen. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


