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Til samtlige fylkesmenn

GODKJENNINGAV 9 MM (3/8") KANADISK DOUGLAS FIR BYGNINGSKRYSS-
FINR AV KVALITET SET,ECTSHEATRING OG SHEATHING SOM TAKTRO PA
SPERRER, ÅSER ELLER BJELKER NÅR TAKET SKAL TEKKES MED PAPP ELLER
ANNET TEKNINGSMATERIALESOM BÆRES AV TAKTROEN.

På grunnlag aV f'oretatteprøver ved Norges byggforsknings-

institutt finner departementetmed hjemmel i byggeforskriftenes

kap.1 § 3, jfr.kap.22§ 2, inntil videre å kunne godkjenne 9 mm

(3/8") kanadisk Douglas Fir bygningskryssfinårav kvalitet Select

Sheathing og Sheathing som taktro på sperrer, åser eller bjelker

når.taket skal tekkes med papp eller annet tekningsmaterialesom

bæres av taktroen.

Godkjenningengis på følgende vilkår:

Platene skal ha minst 9 mm nominell tykkelse. Antall finårlag
i platene skal være 3 lag.

Senteravstandmellom sperrer, åser eller bjelker skal være
høyst 0,60 meter.

Platene skal legges i forband med ytterfinérensfiberretning
vinkelrett på sperrene (åsene) og normalt spenne over minst
2 felt. Platene skal skjøtes på sperrene (åsene).Angående
skjøting av platenes sidekantervises til bestemmelsene i
pkt.5 og 6.

Platene skal festes til sperrene (åsene)med stift. Stiftav-
standen skal være høyst 150 mm langs platekanteneog høyst
300 mm inne på platene. Stiftene skal være firkantet trådstift
av dimensjon 25/55 eller tilsvarende spesialstift.

BVis taket skal tekkes med takpapp, skal alle platekantervære
sammenhengendeunderstøttet.Understøttelsenevinkelrett på
sperrer eller åser kan f.eks. være treribber 50 mm x 63 mm
lagt mellom sperrene (åsene) og skråstiftettil disse med 2
stifter 25/65 i hver ende.

Takhellingen skal være minst 1:20.



6. Hvis taket skal tekkes med underlagspappog pappshingel,
metallplater eller tekkingsmaterialersom ligger på lekter,
kan plateskjøtervinkelrett på sperreretningeneller åsret-
ningen være uten understøttelse.Platene skal da være sammen-
holdt i skjøten med en klemme, minst én i hvert felt mellom
sperrene. Klemmen skal være utstyrt med not til to sider med
åpning tilpasset platetykkelsenog være egnet til å overføre
belastning, slik at det ikke oppstår førekYvhingplatene
mellom ved klemmen av hensyn til underlagspappen.Som klemme
kan brukes såkalt H-klip (ply-clip)av aluminium.

Takhellingen skal være den forskriftsmessigefor den aktulle

For pvrig gjelder de vilkår SOm er fastsatt i departementets
rundskriv aV 14.ncvember 1968 (J.nr.55o4/68D) angående
kanadisk DoUglas Fir bygningskryssfin6rsom taktro.

Saken har vært forelagt departementetsbygningstekniske

utvalg.

En ber om at dette rundskriv blir gjort kjent for

bygningsrådenei herr fylkesmannensembetsdistrikt.

En del eksemplarer av rundskrivet følger vedlagt.

Etter fullmakt

E.Schulze

Johan L.Ditlefsen


