KURSUS – TAGPAP PÅ TRÆUNDERLAG
TID OG STED
København
Dato: 3. februar 2021
Tid: 8:45-16:00
Sted: KLP Ejendomme
Horsens
Dato: 4. februar 2021
Tid: 8:45-16:00
Sted: Hotel Opus

Et sundt tag er vejen til en sund bygning, der holder i mange år.
Tagpap på underlag af brædder har været anvendt i mere end
hundrede år og tagpap på træbaserede plader i mere end 50 år
med gode erfaringer.
Kursusbeskrivelse
Kurset tager udgangspunkt i anvisningerne i den nye bog, TRÆ 77
Tagpap på træunderlag, der udkommer i januar 2021.
På kurset vil du se, hvordan kvaliteten af underlaget for tagpap har
stor betydning for det endelige udtryk af taget. Ved anvendelse af
træbaseret underlag, får man et fast underlag, og med den korrekte
udførelse, et pænere resultat end på underlag af isolering. Til synlige
tage anvendes derfor næsten altid træbaserede underlag, som tillige
giver stor fleksibilitet i udformning af tagets geometri og dermed
mange arkitektoniske muligheder.

KURSUSPRIS
Medlem af Træinformation:
3.500 kr./person
Medlem af Træsektionen:
3.900 kr./person
Ikke-medlem:
4.900 kr./person
I prisen er inkluderet:
Bogen, TRÆ 77 Tagpap på
træunderlag, samt morgenmad, frokost, kage, frugt,
kaffe og te.

På kurset vil du også lære om fugtforhold og ventilation af
forskellige tagkonstruktioner samt styrke, stivhed og fastgørelser af
bræddeunderlag og træbaserede pladeunderlag. Du vil blive klogere
på tagpap-specifikationer samt løsninger for udførelse af
tagpapdækninger med inddækningsdetaljer og meget andet.

Priserne er ekskl. moms.

I kursusprisen er inkluderet bogen, TRÆ 77 Tagpap på træunderlag.

Deltagere til kurset i
København får fratrukket
100 kr. til parkeringsudgift.

Målgruppe
Kurset henvender sig til bygherrer, projekterende, udførende og
studerende.
Kursuslokale
Vi følger nøje myndighedernes anbefalinger. Undervisningen
foregår i store lokaler med god afstand imellem stolene. Lokalerne
rengøres grundigt og overflader sprittes af dagligt.
Tilmelding
Du kommer med på kurset ved at tilmelde dig her. Hvis du har
spørgsmål, kan du ringe til Træinformation på telefon 45 28 03 33
eller skrive til os på traeinfo@traeinfo.dk.

RABAT
Ved tilmelding af 4 personer,
betaler I kun for 3 personer.

TILMELDING
Tilmeldingsfrist: 1/2 2021.

Tilmeld dig
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KURSUS – Tagpap på træunderlag
Tid og sted
København onsdag den 3. februar 2021
Horsens torsdag den 4. februar 2021
Foredragsholdere
Til kurset har vi samlet forfatterne bag bogen, TRÆ 77 Tagpap på træunderlag:
Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik
Benny Lillelund, Træinformation
Marianne Jørgensen, Træinformation
Mikael Koch, Træinformation

Agenda
08:45 – 09:00 Registrering og morgenmad
09.00 - 09.15 Indledning og baggrund for bogen, TRÆ 77 Tagpap på træunderlag.
v/Mikael Koch, Træinformation
09.15 – 10.00 Tagpap og miljø, herunder LCA-beregninger og levetid. Fugtstrategi.
v/Mikael Koch, Træinformation
10.00 - 10.45 Arkitektur og tagpap – variationer i udformningen af tagpaptage
v/Marianne Jørgensen, Træinformation
10.45 - 11.10 Pause
11.10 - 12.30 Materialer og udførelse - herunder afslutninger og inddækninger samt
taggennemføringer og ovenlys. Drift og vedligehold.
v/Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik
12.30 - 13.30 Frokost
13.30 – 14.30 Træbaserede underlag (brædder og plader), ventilation, fugt og brand.
v/Benny Lillelund, Træinformation
14.30 - 14.55 Pause
14.55 - 15.40 Erfaringer med projektering og udførelse og hvor det går galt.
v/Tommy Bunch Nielsen, Bunch Bygningsfysik
15.40- 16.00 Afslutning og spørgsmål.
v/Mikael Koch, Træinformation
16:00

Farvel og tak for i dag
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