TB-RENDE
TB-render anvendes i stedet for eller i kombination med
murpap til indmuring i facademure over vindues- og
døråbninger, for at bortlede indtrængende slagregn.
TB-renden fører vandet ud over begge sidefalse, hvor det
fortsætter ad facademurens bagside, eller det opsamles
og ledes ud gennem facademurens ved hjælp af endeluk.
Ved at anvende TB-renden frem for murpap opnås en
større bæreevne for teglbjælken. For optimering af
bæreevne placeres murpappet højt over åbningen, så der
opnås en høj teglbjælke, og TB-renden placeres så langt
nede over åbningen som muligt.
Se tekniske oplysninger på bagsiden.

TB-RENDE
STYRKEFORHOLD

Ved anvendelse af TB-render kan der ved en samlet
reduktion på 10% regnes med bjælkehøjde =
murhøjde. Det vil sige, at bæreevnen beregnes for
en teglbjælke hvor H = murhøjde, hvorefter den
fundne bæreevne reduceres med 10%. Det giver
store fordele i forhold til nuværende praksis, hvor
bjælkehøjden ikke må regnes højere end op til
indmuret murpap.
MATERIALE

TB-render og endeluk er udført med størst mulig
anvendelse af regenerat (genbrugsmateriale).
TB-renden er sort, mens endelukkene er hvide.
OPBEVARING

Emnerne må ikke lagres hvor de udsættes
for direkte sollys. Lim bør opbevares ved
stuetemperatur.

STANDARDLÆNGDER
Reference-overligger

TB-rende

Sten

Længde

Længde

LÆNGDER

4 stens

95 cm

115 cm

TB-render leveres i standardlængder relateret til
tegloverligger-længder, med krævede overlængder.
Således har en TB-rende til en 7-stens
tegloverligger en længde på 7x24 ÷ 1 + 20 = 187
cm. TB-render må aldrig øges i længden.

5 stens

119 cm

139 cm

6 stens

143 cm

163 cm

7 stens

167 cm

187 cm

8 stens

191 cm

211 cm

9 stens

215 cm

235 cm

ENDELUK

10 stens

239 cm

259 cm

Endeluk leveres i sæt, der indeholder:
1 stk venstre endeluk
1 stk højre endeluk
1 tube lim
50 cm klar slange
(tilpasses i længde med hobbykniv)
2 stk plastic-clips

11 stens

263 cm

283 cm

12 stens

287 cm

307 cm

14 stens

335 cm

355 cm

16 stens

383 cm

403 cm

20 stens

479 cm

499 cm

25 stens

599 cm

619 cm

Iøvrigt henvises til: ”Vejledning om fugtspærre
over vinduer og døre i murværk” på
https://www.mur-tag.dk/udfoerelse/opmuring/
fugtspaerre-fugtstandsende-membran/
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