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Underkant for glasfibervæv på attika profil

STO Attikaprofil monteres på mineraluldsisolering og tætnes fuldstændigt - Også 
mod krydsfinérplade.

Eksisterende facadepuds nedbrydes forud for montering af STO Attika profil. 

Facadepuds repareres efter montage af STO Attikaprofil

Eksist. Alu inddækning demonteres og bortskaffes

Eksist. udvendig facadeisolering bevares

Eksist. Bagmur

Eksist. krydsfinér og opklodsning udskiftes til ny 22 mm 
vandfast krydsfiner forud for montering af Attika profil -
Krydsfinérpladen monteres med tolerance på +/- 1 mm. 
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Ny alu inddækning udføres som DK 410 Vindskede med udluftning

Der udføres pudsreperation i indfarvet hvid puds i nødvendigt omfang

Nyt tagpap brændes op på mur krone for tætning af inddækning.
tagpap udføres i 2 lag. Underpap føres under ny alu inddækning DK 410. Overpap føres over.

Nyt 5 x 60 x 300 mm fladprofil tilpasses som 
bæring af ny krydsfinérplade. placeres pr. 600 mm
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Der medregnes nødvendigt opklodsning af ny krydsfinérplade for at opnå tilfredsstillende fald mod tagfladen.

Overpap tætnes til DK410 inddækningsprofil med en bitumenfuge.

Tagpap føres ned over bagkanten og brændes på 
eksisterende tagpap. 
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OVERGANG MELLEM BOLIGER

5.02

EKSISTERENDE FORHOLD

Murkrone inddækning udføres som 
DK410 og føres ind til tilstødende væg. 

Tagpap føres over inddækning iht. 
Detalje 5.01 og føres under 
overgangsprofilet

Overgangsprofilet monteres lodret efter 
nærværende STO detalje. 
Overgangsprofilet føres op under 
murkrone inddækningen i tæt 
forbindelse.

Murkrone inddækning udføres som 
DK410 og føres rundt om hjørnet og 
føres i tæt forbindelse med tagpap. 

NB.: Der er ikke vist tagpap i nærværende detalje. Dette monteres 
efter leverandørens anvisning, samt nærværende STO detalje og 
detalje 5.01 

FORELØBIGT TRYK

OBS! Tegningen er ikke målfast
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Eksisterende terrassebrædder demonteres i nødvendigt omfang. 
Terrassebrædder genmonteres. Evt. tilpasning udføres. 

Nye Fermacell H2O plader leveres og monteres i bærende 
altankonstruktion.

Nyt stålskelet udføres med firkant rør C3 
varmtgalvaniseret 5 mm godstykkelse pr. 
600 mm.

Eksisterende glasværn genmonteres i nye glasprofiler. 

Ny håndliste leveres og monteres på eksisterende glas værn. 
Håndliste monteres i tilstødende bygningsdele med egnet vægbeslag. 

Nyt 2 lags tagpap udføres på eksisterende underlag og føres op ad ny 
Fermacell H2O plade. Der leveres trekantsliste. Nyt underpap føres under 
trekantsliste. Overpap føres op og monteres på plade under alu løskant. 

Der udføres tætning mellem ny glasprofil og alu løskant/sålbænk med 
elastisk fuge. fuge udføres på bagstop

Ny glasliste leveres og monteres i ny bærende underlag. 
Glaslister leveres med sorte gummisæt

Ny sålbænk udføres i princippet som detalje 5.04. 

STO klæbemørtel udføres på ny uorganisk plade.

STO facadeisolering.

STO grundpuds udføres på ny facadeisolering

STO armering udføres mellem grundpuds og 
slutpuds

STO primer og slutpuds udføres på STO armering.

Hjørne forstærkes med montering af STO vævvinkel.

Overside behandles med STO Flexyl

Der udføres puds reparation og sammenpuds hvor nyt og eksisterende 
puds tilstødes.

Nye beslag leveres og monteres. Beslag placeres 1/4 højde fra O.K. 
værn. Beslag monteres på bærende underlag og ikke blot i puds.

Nye beslag leveres og monteres. Beslag placeres 1/4 højde fra O.K. 
Terrasse.  Beslag monteres på bærende underlag og ikke blot i puds.

Nye limankre leveres og monteres. Ankre placeres i stålskelet pr. 600 
mm. 2 stk. pr. lodret skinne. 
Der medregnes nødvendige afstandsklodser for udførelse af lodret 
stålskelet. Limankre monteres med hilti HIT-HY 200A 
Firkantrør leveres således at møtrikker spændes på inderside af rør. 

Ny alu løskant leveres og monteres i bærende underlag. 

Hjørne forstærkes med montering af STO vævvinkel.

Eksisterende værn demonteres og 
sættes i depot for senere genmontering.
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Der udskæres i eksisterende fals 

Sålbænk føres ind under eksisterende vindue

Ny elastisk fuge udføres på bagstop.
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OBS! Nærværende tegning er ikke målfast
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EKSIST. TAGKONSTRUKTION

Fugtspærrer påklæbes yderside af eksisterende kappe element hele vejen 
rundt. 
Der sikres fuldstændig tæthed mellem skorstenskappe og fugtspærrer. 
Fugtspærrer føres ud til forkant af murværk.  

Eksisterende løskant bevares

Eksisterende murværk demonteres i nødvendigt omfang for udførelse af 
nedenstående arbejde. Mursten afrenses for mørtel og genbruges til opmuring
Skorsten opmures afslutningsvis. Der skal være medregnet supplering af mursten i 
tilfælde af at nogle sten beskadiges ved demontering. Evt. nye sten opmures på 
siden mod tagfladen som angivet med stiplede linjer. 

Eksisterende løskanter nedbrydes og bortskaffes. 
Ny alu løskant leveres og monteres hele vejen rundt. 
Ny fugtspærrer monteres på øverste skifter og danner underlag for ny 
afdækningsplade. 
Fugtspærrer tætnes med elastisk fuge mod afdækningsplade. 

Eksisterende isokern bevares.

Eksisterende afdækningsplade demonteres.
Ny beton afdækningsplade støbes i form og monteres afslutningsvis på 
skorsten. 

Fugtspærrer påklæbes yderside af 
eksisterende kappe element hele vejen rundt. 
Der sikres fuldstændig tæthed mellem 
Isokernen og fugtspærrer. 
Fugtspærrer føres ud til forkant af murværk.  
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Nb.: Alle mål er angivet i mm.
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