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Entreprenør / utførende

Prosjekt / adresse
Produkt
Taktegl

Koramic Narvik Alegra 12

Overflater

Ubehandlet, engobert, satinert, nobel-engobert, matt glasert og glasert.
Taktegl er et grovkeramisk materiale. Mindre merker, sår og krakelering i
glasuroverflaten er derfor tillatt iht. norm EN 1304.
Brent leire. Engobe og glasur, når dette benyttes

Råstoff

Miljø
Vernetiltak

Gjenvinning

Vernebriller, hansker, hørselvern og støvmaske er påbudt og skal benyttes ved
kapping av taktegl. Hansker bør benyttes under leggingen av glasert taktegl for
å unngå sårskader. Ta nødvendige forholdsregler for arbeider i høyden.
Hel og uskadd taktegl kan demonteres og legges opp på nytt på tak. Keramisk
taktegl som skal kastes kan benyttes som fyllmasse og inneholder ingen
miljøskadelige eller helsefarlige stoffer.

Produktets bruksområde
Skrå yttertak og fasade - beregnet for tung taktekking. Se leggeanvisning.

Drift og vedlikehold
Drift

Vedlikehold

Levetid
Garanti

Dokumentasjon
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Sjekk spesielt kilrenner og gjennomføringer på vårparten hvert år og gjør
eventuelt utskifting av skadet enkeltstein. Dersom gjentatte problemer med
mye brekkasje bør snøfangerutstyr ettermonteres for å stoppe bevegelsen av
is og snø.
Ikke noe spesielt. Dog, kan ubehandlet taktegl få lav og mose i overflaten
(patina), spesielt fra store trær eller annet som skygger i umiddelbar nærhet.
Dette kan fjernes med mosedrepende midler, vannslange og kost. Sørg for
sikring mot fall fra tak, når arbeidet utføres.
Antatt 75 år ++
Wienerberger AS gir 5+25 års garanti. Gjelder frostskader, styrke og tetthet
på all Koramic taktegl. I første 5 år gjelder totalgaranti. Resterende 25 år
gjelder produktgaranti. Se separat garantiark for betingelser. Det forutsettes at
leggeanvisningen følges. Koramic taktegl produseres iht europeisk norm EN1304. Produksjonen er ISO 9001-godkjent.
Produktbrosjyrer med leggeanvisning, som viser tekniske tegninger og data
på normaltegl, mønepanner og delestykker.
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