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Tagskifer skal løftes fra pallen og
ikke trækkes. Håndtering/montering af våde fibercementskifer bør
undgås. Færdsel på monterede
tagplader må udelukkende foregå
fra en dertil egnet tagstige/gangbro og ikke direkte.

For håndtering se yderligere på
www.etexnordic.dk i Montagevejledning Vertigo skifer.

Skifer på paller placeres på et
jævnt underlag og må max. stables 2 paller i højden.

Opbevaringen inden og under
monteringen skal foregå under
tørre forhold. Ved modtagelse
fjernes transportfolien og pallerne
dækkes af med en presenning.

Teknisk

Etex Nordic A/S, Kometvej 36 DK-6230 Rødekro,
E etexnordic-dk@etexgroup.com, T +45 73 66 19 99

For yderligere information vedr.
anvendelse, projektering og montering, kontakt venligst Etex
Roofing på telefon 73 66 19 99.

Indholdet i denne brochure er udarbejdet og gengivet efter bedste viden og overbevisning. Vi tager forbehold for evt. trykfejl og/eller tekniske ændringer i produkt- og anvendelsesmæssige sammenhænge.

Håndtering/opbevaring

Vertigo skifer

®

Velegnet til tag- og facadebeklædning

Anvendelse
Vertigo skifer er fremstillet af
fiber- cement og giver derfor ingen
rustproblemer. Vertigo skifer kan
anvendes til enfamiliehuse,
boligkomplekser, nybyggeri
og renovering.
Vertigo skifer er let at montere og le-

veres i håndteringsvenlige bundter.
Vertigo skifer har et stort tilbehørsprogram, så resultatet bliver smukt
og gennemført.
For at underbygge den høje kvalitet
på Vertigo skifer, gives der 15 års
garanti.

n

Klassisk og funktionelt
tagmateriale

n

Kan bruges til
facadebeklædning

n

Lang levetid

n

Minimal vedligehold

Vertigo skifer

Montage

®

For montage se altid montagevejledningen

Vertigo skifer er med sin lave vægt
og høje kvalitet specielt velegnet til
tag- og facadebeklædning. Fremstillet af fibercement med Portlandcement som bindemiddel.

Vertigo skifer monteres på T1 lægter
fra 18° taghældning, der anvendes
altid undertag. Krav til rethed af lægternes overside ± 3 mm målt overalt
med en 2 meter langt retholt.

Fremstilles i 2 formater

Vertigo skifer monteres med 2
stk. skifersøm, og for Diagonal og
Rektangulærs vedkommende 1 stk.
stormklamme / skiffer krog pr. skifer.

n Rektangulær 600 x 300 mm
n Diagonal 400 x 400 mm
n Rhombus 601 x 400 mm

Anvendelse
n
n
n
n
n

Forlokning
Vertigo skifer leveres 300 x 600 Rektangulær med afskårne hjørner, 400
x 400 Diagonal og 600 x 400 Rhombus leveres med forlokkede huller

Enfamiliehuse
Rækkehuse
Boligkomplekser
Kontor- og skolebygninger

og kan sømmes med hånd søm eller
sømpistol. 300 x 600 fuldkantede
leveres uden huller og kan monteres
med sømpistol og skifer krog.
Startlægter skal altid klodses 5 mm
op. Der skal etableres ventilationsspalte mellem skifer og undertag i kip
og tagfod for luftindtag og luftudtag
(min. 1 cm/m)
Skifer, ved samtlige afslutninger og
op imod ovenlys etc. Kan der anvendes indfarvede skifer søm hvor det
måtte være nødvendigt med synlige
søm.

Vertigo skifer er let at tildanne, enten
med klippemaskine eller ridsekniv.
For rids skiferen på både for- og bagside og knæk den over en ret kant,
eller klip den med en skifer klipper.
Skærestøv / borestøv fjernes
omgående.
Tilbehør
Tilbehørsprogrammet spænder over
udluftningshætte med isorør og
overgangsstykke, tagrumsudluftning,
koniske rygninger samt 2-delte rygninger i zink med effektiv ventilation.

Nybyggeri og renovering

Fordele
n
n
n
n
n
n

Garanti

Nem montage
Forlokkede monteringshuller
Lav vægt og lang holdbarhed
Miljøvenlig produktion
God økonomi

For at underbygge den høje
kvalitet på Vertigo skifer
gives der
15 års garanti.
Vertigo skifer er produceret
efter DIN EN 492. Produktionen
er ISO 9002.

Stort tilbehørsprogram

Fakta om Vertigo skifer
Format

400 x 400 mm Diagonal

600 x 300 mm Rektangulær (alle varianter)

600x400 mmRhombus

Farve

Antrazit

Flere farver

Antrazit

Materialetykkelse

ca. 4,5 mm

ca. 4,5 mm

ca. 5 mm

Vægt

1,40 kg/stk.

1,50 kg/stk.

1,7 kg/stk

Antal pr. m2

10 stk.

12 stk.

10,4 stk

Overlæg

100 mm

110 mm

ca. 100 mm

Lægteafstand

215 mm

265 mm

174 mm

Diagonale mål

L 566 / B 464

-

400 / 440 mm

Styrelinje

701 mm

606 mm

606 mm

Sømforbrug

20 stk./m2

26 stk./m2

22 stk

Kobberstormklammer

10 stk./m2

13 stk./m2

Ingen

Skifersøm
400 x 400 og 600 x 300

300x600 mm
Med afskårne hjørner

300x600 mm
Fuldkantet

300x600 mm
Struktur
Stormklamme

Skiferkrog
300x600 mm fuldkantet
400x400 Diagonal

600x400 Rhombus

