
Vindspærre og facadebeklædninger

Fugt og brand

Tommy Bunch-Nielsen
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Tætningsprincipper

• En-trins tætning
• 2-trins tætning

• Både i fuger og facade

Ventileret facade
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2-trins tætning af facade

Dampspærre/
lufttætning

Vindtæt afdækning

Ventileret 
hulrum

Regnskærm



Trykudligning
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Fuger i facader bør være 2-trins 
tætninger

Regnskærm

Trykudligning/
Ventilation

Tæt fuge

Ude Inde

2-trinsfuger
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Ventileret træfacade



Ventileret hulrum bag træbeklædning
Træbeklædninger

Uden ventilationsspalte. 1 på 2 direkte på vindspærre



Vindspærre af træfiberplade Sokkel minimum 150 mm
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Konstruktiv beskyttelse

Konstruktiv beskyttelse Vandret samling



Brand - overfladekrav

• Klasse 1 krav
• Klasse 2 krav

• Vindspærre også klasse 1
• 8 mm cementbaseret plade er typisk

VINDSPÆRRE

Fugtkrav

Vindspærre Vindspærre



Forhold mellem dampspærre og
vindspærren

• Dampspærren skal normalt være 10 gange så
diffusionstæt som vindspærren.

• Pas på med specielle tyske dampspærrer – såkaldte SD2
• Svarer til Z-værdi på kun 10
• Ellers er det et system, som dokumenteres særskilt

Vindspærre

Vindspærre ved klasse 1 krav Husk samlinger i vindspærre



Skimmelsvamp på vindspærre

• Brug så vidt muligt cementbaserede plader.
• Pas på gipsplader med karton
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Facadebeklædning

BYGGEFUGT

Den vigtigste årsag til skimmelsvamp i nybyggeri
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• Ved planlægning, projektering, udbud og udførelse af 
bygningskonstruktioner skal der træffes de nødvendige 
foranstaltninger, som af hensyn til klimatiske forhold er 
nødvendige for en forsvarlig udførelse

• Bestemmelsen skal bl.a. sikre at våde fugtfølsomme 
materialer samt materialer og bygningsdele med 
skimmelsvamp ikke indbygges i opførelsesperioden.
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42 rækkehuse
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Kompromisløst design
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Nedrivning / kun badekabiner bevares
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42 huse rives ned

• Pris 50 mill. DKr.
• Nye huse opføres fra april 2008
• Nye materialer – bl.a. fibercement i stedet for gipsplader
• Midlertidige tage
• Kun 3 huse måttet rives 2. gang
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Fugtstrategiplan

• Overvej på projektstadiet alle fugtforhold i byggeperioden
• Vælg de rigtige materialer
• Sørg for dokumentation i form af målinger
• Overvej totalafdækning eller en anden afdækningsstrategi

Totaloverdækning er fremtiden

• Økonomisk fordelagtigt
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• Fugtstrategiplan for byggeri
• Fugtsagkyndig
• Totalinddækning
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Ny vejledning på
bygningsreglement.dk




