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 Lægningsforudsætninger:

 1. Originale gutta-produkter
 2. Bærelægte 60 x 60 mm
 3. Tværlægte min. 45 x 45 mm
 4. Taghældning – min. 7°
 5. Lokale byggeforskrifter

guttanit®- / guttapral®- / gutta do it® - 
bitumenbølgeplader

 Type cm Dækkeflade m² Bølgeplade-
                     brutto     netto ved       antal     størrelse
             K1       K2 

 guttanit® 200 x 106     2,12   1,82    1,63       14        76/30
 
 guttapral® 200 x 95       1,90    1,58    1,37       10        95/31

 gutta do it® 200 x 87       1,74    1,50    1,34       14        62/28

Eksempel for et 2 x (5 x 10) m gavltag (100 m²):
500 meter over havet med 20° (36,4%) ved type B (46 cm 
bærelægteafstand)
1. 100 m²/1,82 m² netto = 55 guttanit® bitumenbølgeplader

50 x ca. 28 søm = 1.540 guttanit® S-søm
2. 10 m/1 m netto = 10 guttanit® rygningskappe-gavlvinkel

10 x (2 x 13) søm = 260 guttanit® S-søm

         I alt:      1.800 guttanit® S-søm

Objektets beliggenhed/taghældning

Taghældning i vinkelgrader og procenter.
*Mindste værdi iht. SIA for Schweiz 90 kg/m². Må hellere ikke 
underskrides ved lavere højder.

Eksempel:
Objekt: 600 meter over havet  Taghældning 25° (46,6%)
Hvilken lægteafstand er nødvendig?  46 cm 

Tværlægter / understøtningsafstande
Tværlægternes afstande er afhængige af bygningens beliggenhed 
(meter over havet), taghældning, vindtryk og snebelastning (kg/m²) 
iht. SIA-norm.

Træimprægnering
Før lægningen skal man kontrollere, at trækonstruktionen/
træundertaget er blevet forbehandlet med træbeskyttelsesmiddel 
mod insekter og svamp.

 Aftræksrør / tagrumsventilation: Udluftningsstudsen 
indsættes i rammen og justeres. Røret skal rage indad.

 Tilslutning til murværk / skorsten: Foretages på bygningen 
med zink- eller blyinddækninger og med tætningsmateriale som 
holder sig permanent plastisk og som er forenelig med bitumen 
såsom gutta-båndet.

Ovenlys: Anvend udelukkende vore kompatible guttanit®-/
guttapral®-/ gutta do it®- ovenlysplader. Ovenlysplader af PVC 
skal forbores.

Opbevaring af pladerne indtil lægningen:
De skal opbevares på et tørt og rent sted før brug. Fugtighed 
på grund af manglende ventilation medfører skader, som vi ikke 
påtager os ansvaret for.

Sikkerhedsforskrifter
• På grund af bitumenets specielle egenskaber (hærdning
 ved kulde) skal man sørge for, at bitumenbølgepladerne/
 ilbehøret monteres med omhu ved temperaturer under 10°C.
• I henhold til DIN 274 må bitumenbølgeplader kun betrædes
 med et vægtfordelende gangbræt.
• På anlæg og anordninger, som har for brug for
 regelmæssige eftersyn (f.eks. skorsten, ventilatorer) og som
 kun er tilgængelige via taget, skal der planlægges stiger og
 gangbroer.
• Som ved alle byggerier skal de lokale byggeforskrifter
 overholdes. Ventilation af tagrummet skal være garanteret i
 henhold til DIN 4108.
• Alle oplysninger vedrørende særlige undertagsfunktioner,
 som f.eks. i staldbygninger, skal hentes hos gutta-rådgiveren.
• Vore anbefalinger fritager ikke for pligten selvansvarligt
 at kontrollere produktet med hensyn til egnethed og
 anvendelsessted. Kontakt i tvivlstilfælde gutta-rådgiveren.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

GARANTI: Fabrikanten yder kun 15 års garanti i henhold 
til nedenstående garantibestemmelser, når originale 
gutta-produkter anvendes oglægningsforskrifterne 
følges.

gutta werke yder for deres guttanit®-/guttapral®/gutta
do it®-bitumenbølgeplader til tag og vægge garanti til de 
nedenstående betingelser og i følgende omfang:

 Garantiomfang: Vandgennemtrængelighed
 I tilfælde af vandgennemtrængelighed inden for 15 år yder 
 gutta werke: gratis erstatning af pladerne og tilbehøret.

Udelukket fra de ovennævnte garantiydelser er skader på 
bitumenbølgeplader på grund af storm, hagl, lynnedslag, eller når 
andre end garantiyderen har forårsaget skaderne. Alle yderligere 
krav afvises.

Garantibetingelser
De ovennævnte garantikrav kan kun gøres gældende, 
når følgende betingelser opfyldes:
• Forelæggelse af den originale faktura med oplysning af købsdato
 og styktal
• De lokale og landespecifikke byggeforskrifter og love er blevet  
 overholdt
• Lægningsvejledningen (er vedlagt i hver sømpakke) er blevet fulgt

• Anmeldelsesblanketten vedr. skader er omgående blevet
 rekvireret efter konstatering af skaden og sendt udfyldt tilbage til    
 fakturaafsenderen (forlang en skadesanmeldelse på dansk)
• Der er endnu ikke blevet udført garantiarbejde uden tilladelse fra 
 gutta werke.
• Foranstaltninger til reducering af skaden er blevet indledt

gutta werke forpligter sig til alt efter skadens omfang at sende en 
inspektør for vurdering af skaden eller velvilligt at løse problemet 
inden for 4 uger efter modtagelse af skadesanmeldelsen og under 
overholdelse af de ovennævnte betingelser.
Garantiydelser bevirker hverken en forlængelse af garantiperioden 
eller en start på en ny garantiperiode.

Sælgerens garantiforpligtelser i hans slutkundes købekontrakt 
om guttanit®-/guttapral®/gutta do it®- bitumenbølgeplader 
forbliver uberørte.

Lægningsvejledning
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Rygningsbånd
Til opsamling af kondensvand er en diffusionsåben rygningsfolie 
(gutta-folie) nødvendig, som er tæt i rygningen og ikke leder ned 
i tagrenden. Kondensvandet kan have en let brun farve på grund af 
bitumenindholdet.
 

 Lægning

Til lægning af guttanit®- / guttapral®- / gutta do it® - bitumen-
bølgeplader har man brug for en sav, en hammer, en lodsnor og 
guttanit® - S-søm.

Lægningsskema: Modsat hovedvindretningen fra gavludhæng til 
gavludhæng og fra stern til rygning.

Forskudt lægning
Lægning i forbandt. Forskudt med 1⁄2 pladebredde. Derfor ingen 
hjørneafskæringer. Pladen halveres med en fedtsmurt sav.

* Ved guttanit®-/ gutta do it® -bitumenbølgeplader sømmes 
generelt hver 3. forskudte bølge i midterområdet.

* Ved guttapral®- bitumenbølgeplader sømmes generelt hver 2. 
forskudte bølge i midterområdet.

Vægbeklædning: guttanit®- / guttapral®- / gutta do it® -bitumen-
bølgeplader egner sig også som vægbeklædning. Sørg for, at den 
nederste pladerand har mindst 20 cm frihøjde. For alle overlæg 
gælder de samme forskrifter som for tagdækninger, lægteafstande: 
max. 62 cm.

Overlæg

 Kondition Ved Sideoverlæg Overlæg i længderetning
 

K1
 områder med 

1 bølge
          

mindst 15 cm 
  snebelastning 
 

K2
 områder med 

2 bølger
          

mindst 20 cm
  kraftig regn 

 Monteringsmateriale

guttanit®- / guttapral®- / gutta do it® - bitumenbølgeplader må 
kun fastgøres med varmgalvaniserede gutta Super-S-søm med 
undersænket hoved og med PE-tætningsskiver med halvrundt 
hoved.

Sømning: Snoren spændes, pladen fikseres, påhæftes. Pladens 
placering kontrolleres, den endelige sømning udføres. Sømning/
fastgørelse foretages lodret på bølgetoppen. Sørg for, at hver plade 
sømmes fuldstændigt fast.

Bemærk!
Den overlappende ydre bølge skal sømmes på skrå (seillustra-
tionen). Herigennem trykkes pladeranden bedre imod. Eventuelle 
spændinger, som kan føre til løftning af pladeranden ved lodret 
sømning i randområdet, undgås således.

 Stern/rygning - sideoverlæg og overlæg i længderetning

Den frie ende må ikke være større end max. 5 cm ved 
sternbrættet. Sømningen foretages i området af overlægget i 
længderetningen og ved sternbrættet i hver bølgetop. Sømningen 
skal principielt foretages lodret i forhold til taghældningen for at 
undgå deformering af guttanit®- / guttapral®- / gutta do it®-
bitumenbølgepladerne. Sømningen bør ske efter lodsnor. For 
at undgå ændring af dækkebredden under sømningen, sømmes 
først den første og næstsidste bølgetop og derefter gennemføres 
mellemfastgørelserne.

 Rygning/gratafdækning med rygningskappe/gavlvinkel:

Den elastiske rygningskappe eller gavlvinkel egner sig til enhver 
taghældning. Der skal overholdes et overlæg på mindst 10 cm. Der 
sømmes på hver bølgetop. Bølgepladerne skal hver slutte mindst 
5 cm under rygningens skillelinie.

 Ventilation

Til undgåelse af kondensvand og varmeophobning skal der sørges 
for tilstrækkelig ventilation af guttanit®- / guttapral®- / gutta
do it® -bitumenbølgeplader iht. DIN 4108:
I. Tagfodslængde op til 10 m:
 Luftindtag – 200 cm²/lbm
 Luftindtag -100 cm²/lbm
II. Tagfodslængde længere end 10 m:
 Luftindtag – 2.000 cm²/100 m² tagareal

 Luftudtag – 1⁄4 af luftindtaget

Originale gutta-tilbehør

 Gavludhæng: Anvend gavlprofil eller gavlvinkel. Den sidste  
 bølgetop skal ligge på vindskeden. 
Tagvinduer: Først lægges bitumenbølgepladerne, bølgepladerne 
udskæres til det planlagte ventilationselement (ridsekniv), 
dækrammen sømmes, se separat lægningsvejledning.
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