
Tagbrædder med unik 
konisk fer og not
Vores tagbrædder kan monteres 3-4 gange hurtigere end tagbrædder med traditionel fer og not. Tagbrædderne kan 
også leveres brandimprægnerede.

Tagbrædder fra Södra er ud-
formet med konisk fer og not, 
så de er problemfrie at samle, 
derudover er de også skridsikre, 
det øger sikkerheden og forkorter 
byggetiden. 

Den koniske fer og not gør det 
nemt at lægge undertaget selv på 
store tagflader. Södras tagbrædder 
kan monteres 3-4 gange hurtigere 
end tagbrædder med normal fer og 
not. 

Konisk fer og not 
en gave til håndværkeren
Hvis tagbrædderne har slået sig 
eller har suget fugt, kan det være 
et problem at få feren ind i noten. 
Der skal typisk slås et par gange 
på brættet for at tvinge feren ind 
i noten, når du så slår i den anden 
ende af brættet hopper feren ud 
igen. Det er tidskrævende og giver 
unødvendig irritation.

Problemet kan heldigvis nemt und-
gås, for med den koniske fer og not 
kan brædderne samles uden prob-
lemer. Vores tagbrææder kan du 
med et let pres samle 3-4 brædder 
ad gangen og med et eller to slag 
i hver ende samle alle brædderne 
og sømme dem. Det giver en langt 
hurtigere arbejdsgang.

Riflet overflade giver 
godt fodfæste
Endnu en fordel ved Södras tag-
brædder er den riflede overflade, 
der gør det lettere at stå fast og 
skridsikkert at gå på. Det giver 
tryghed, når du arbejder i højden, 
så du kan arbejde sikrere og hurti-
gere.   

ZIPZAP tagbrædder 
er brandimprægneret
ZIPZAP tagbrædder er brandim-
prægneret så træet under ingen 
omstændigheder kan udvikle flam-

mer – det kan kun forkulle. Des-
uden får du dokumenteret garanti 
på seks vigtige områder, for Södras 
specielle C260 brandimprægnering:

• yder 100 % beskyttelse mod flammer 
• giver minimal røgudvikling 
• eliminerer risikoen for brænd-
   ende fragmenter 
• er miljøvenlig 
• udvikler kun C02 ved varme-
   påvirkning
• minimerer risiko for skimmel-
    svamp og råd 

Kan sorteres som almindeligt 
byggeaffald
Fordi Södra ZIPZAP er brandim-
prægneret med et miljøvenligt 
imprægneringsmiddel, kan du 
affaldssortere stumper og fraskær 
som almindeligt byggeaffald, 
hvilket er en stor fordel. 

Ring til Södra på tlf. 4848 8200 og aftal din næste leverance af tagbrædder med konisk fer og not. Du kan 
læse mere på www.sodra.dk.



Montering af tagbrædder 
med konisk fer og not

Tagbrædderne har konisk fer og 
not. De bruges på tagkonstruk-
tioner med blandt andet tegl, skifer, 
bølgeplader og zinkplader.

Læg 3-4 brædder ad gangen
På grund af den konisk formede fer 
og not på Södras tagbrældder kan 
brædderne samles uden problemer. 
Med et let pres  kan du samle 3-4 
brædder ad gangen og med et eller 
to slag i hver ende samle alle bræd-
derne og sømme dem. 

Montering af ZIPZAP tagbrædder 
Brædderne monteres med rustfri 
eller galvaniserede skruer på de 

underliggende spær. Tagbræd-
derne fås i flere længder, så det er 
muligt at minimere skærearbe-
jde og spild. Skal tagbrædderne 
monteres på længere tagflader, så 
bør samlingerne forskydes i hver 
række brædder. Dermed ”låses” 
samlingerne af hele tagbrædder før 
og efter, hvilket giver en stærkere 
flade og mindsker risikoen for 
revner.

Sådan undgår du vand 
i samlingerne
Ved skrå tage bør du montere 
brædderne med feren opad og 
noten nedad. Det giver den bed-

ste sikkerhed ved utætheder i 
tagbelægningen, da samlingen vil 
sørge for at vandet løber af bræd-
derne på ydersiden, frem for at løbe 
ned i noten på brædderne.

Forebyg problemer 
med svamp og skimmel
Selvom tagbrædderne helst skulle 
forblive tørre efter dækning, så 
kan det dog være en god idé at 
behandle dem et med anti-skimmel 
middel inden montering og lægn-
ing af tagbeklædningen. Dermed er 
du ekstra sikret mod, at svamp og 
skimmel kan nedbryde brædderne 
under tagbeklædningen.

Ring til Södra på tlf. 4848 8200 og aftal din næste leverance af tagbrædder med konisk fer og not. Du kan 
læse mere på www.sodra.dk


