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Rygningskappe
Rygningskappe

Rygningskappe
• Anvendes ved rygninger og valm.
• Monteres i alt slags vejr.
• Hurtig og enkel montage.

Rygningskappen anvendes ved rygning og valme, og
sikrer at teglsten bliver ventileret tilstrækkeligt. Ventilation langs tagstenenes underside er nødvendig, da
risikoen for frostskader øges med voksende vandindhold i tagstenene, hvilket ofte forårsages af manglende ventilation mellem undertag og tagsten.
Kravet om 200 cm² pr. lbm i henhold til Tegl 36 overholdes på sikker vis, ved at anvende KOMPROMENT’s
rygningskappe med ventilation.
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Rygningskappe
KOMPROMENT’s rygningskappe monteres på topplanken.

KOMPROMENT’s rygningskappe monteres på topplanken.

Den næste rygningskappe skubbes
sammen med den forgående.

Den næste rygningskappe skubbes
sammen med den forgående.

Rygningskappen ligges hen over topplanken og centreres.

Rygningskappen ligges hen over topplanken og centreres.

De samles tæt så nylonhårene når sammen.

De samles tæt så nylonhårene når sammen.

Kappen fastgøres med vejrbestandige
klammer eller papsøm pr. 30 cm.

Kappen fastgøres med vejrbestandige
klammer eller papsøm pr. 30 cm.

Kappen fastgøres i alle samlinger.

Kappen fastgøres i alle samlinger.

Det færdige resultat.

Det færdige resultat.

Hård PVC, børster pp-polypropylen, skinner af galvaniseret stål

Farver

Sort og rød

Arbejdstemperatur

- 20° C til + 50° C

Børstelængde

90 mm

Teknisk
data
Ventilation

Materiale
Antal pr. kasse
Farver

200 cm² pr. lbm
Hård PVC, børster pp-polypropylen, skinner af galvaniseret stål
20 stk.
Sort og rød

Arbejdstemperatur

- 20° C til + 50° C

Børstelængde

90 mm

Ventilation

200 cm² pr. lbm

Antal pr. kasse

20 stk.
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