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MicroVent

tætningsbånd i bølger i trapezplade

gennemgående inddækning,
stål, sort som trapezplader

vandret afstandsliste 
over MicroVent

lodret afstandsliste 
på hver side af MicroVent

10

70
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lysningsplade, 12mm krydsfiner

vindskede, stål, sortmalet

trapezplader, 0,6mm stål, sortmalet

2 lag tagpap, kulsort

21mm tagkrydsfiner el. rugpløjede brædder

45mm ventileret lag

diffusionsåbent undertag, 16mm DWD Agepan træfiberplade

insektnet/snefangsrør

53

30x45x45mm krydfinerklods
pr. c/c 450mm fastgjort på 
afskærmningsplade

30

30x45x47mm kileskåret krydsfiner
fastgjort på afskærmningsplade
pr. c/c 450mm

12mm krydsfiner som 
afskærmning af mikrovent

30x45x47mm kileskåret krydsfiner
fastgjort på væg pr. c/c 450mm

50

21x70mm ubeh. gran el. douglas

15mm krydsfiner

fuge omkring MicroVent

97

OBS: MicroVent 
skal monteres med 
min. 5 promille fald 
mod udvendig side

10
0

40

Generel Note:

Krydsfiner: Fyr, synlige overflader skal være uden knaster og reperationer.
Vandrette plader som vinduesplader lakeres med klar mat lak. 
Øvrige plader skal være ubehandlede.
I hjørner mod fibergips afsluttes med 10mm not (9mm ved vindue tæt op ad skillevæg).

Vinduer: Iht. vinduesoversigt

Lofter: 25mm troldtekt, fin, natur, retkantet, 40mm mineraluld påklæbet.
Ved P+ agg. skal der ikke være mineraluld.

Trapezplader: 0,6mm stål, sortmalet

Udvendigt træ: Alt udvendigt træ skal være ubehandlet gran el. douglas

Isoleringsmateriale: Alt isoleringsmateriale skal være min. klasse D-s2,d2
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