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Rundskriv.

Til fylkesmennene

GENERELLE RETNINGSLINJER_FORSPONPLATER BRUKT SOM TAKTRO NÅR
TAKET TEKKES MED MATERIALESOM BÆRES AV FRITTBIERENDELEKTER.

I medhold av kap01 § 3 i departementetsbyggeforskrifterav
150desember 1949 bestemmer departementet:

Inntil videre godkjennes sponplater generelt som taktro,
dvs. Jsomerstatning for takbord, når taket tekkes med
mat.srialersom bæres av lekter som spenner fritt fra
sPerre til sperre og som er dimensjonert for opptakelse
av taklåster. Godkjenningengjelder sponplater som er
minst 10 mm tykke. Senteravstandenmellom sperrene må
være høyst 120 cm. Platetykkelsenmå være tilpasset av-
standen mellom sperrene.

Sponplaten brukt som taktro skal danne et jevnt og plant
underlag for takpapp e.l. Bevegelser i platen på grunn av
svinn og svelling må ikke være så store at pappen skades
derav eller at det dannes bakfall eller lommer for vann
eller at takets bruksfunsjonerpå annen måte nedsettes
vesentlig. Skjøten skal være utformet slik at gjensidige
forskyvninger eller sprang mellom platene ikke kan bli så
store at pappen skades. Sponplaten må ikke utsettes for
påvirkning av fuktighet i lengre tid. Papplaget e.l. som
dekker platene må være -I;ettmot vann; platens underside må
ikke utsettes for kondens. Plater som kan ventes utsatt
for vesentlige fuktpåkjenninger,skal være helt forseglet
mot inntrengningav fuktighet, også langs kantene.

Tykkelsen på sponplaten skal være så stor at de anførte
krav til sponplaten som taktro blir oppfylt. Inntil mer
erfaring vinnes, kan en som rettledning anvise følgende:

Tykkelse Senteravstandmellom sperrer
mm cm

10 60
13 90
16 120

For øvrig kommer bestemmelsenei byggeforskrifteneskap.22,
Takkonstruksjonerog taktekning,til anvendelse.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.



Samtidig trekkes tilbake tidligere meddelte godkjenningerfor
sponplater brukt som erstatningfor takbord, når taket tekkes
med materiale som bæres av frittbærende lekter.

Dette ber en gjort kjent for bygningsrådenei fylket.

.//. En del eksemplarerav rundskrivet legges.ved.
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