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Tagspån ubehandlet Akacie. Tagspån ubehandlet Akacie og  pro-
fileret facadebeklædning

Tag og facade i Akaciespån, forpatineret med TD-Antik.  

Forpatineret akacie efterbehandlet med TD-transparent.

Tagspån i ubehandlet akacie. 

TAGMATERIALER & -ENTREPRISER
Tagspån. Tagbeklædning
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Starup Øko-Træ

Starup tag- og facadespån

PRODUKT
Myndighedsgodkendte savskårne og kløvede tag- og facadespån til ethvert 
formål i eg, akacie og lærk. Andre træsorter efter ønske. Fås ubehandlede og 
forpatinerede til evt. efterbehandling med TD-olie, pigmenteret efter ønske.  
Velegnet til traditionelt byggeri, restaurering og nybyggeri.

TEKNISKE EGENSKABER
Holdbarhed: Estimeret varighed for et spåntag med 45˚ hældning, ube-
handlet: Akacie minimum 90–100 år. Andre træsorter til sammenligning: Eg 
70–80 år. Lærk 40–50 år. 
Metode: Baseret på optimalt afklimatiseret råtræ min 1,5 år. Høj spejlskæ-
ringsprocent (afh. af træsort) efter gamle principper giver optimal varig-
hed af tagfladen, samt mindst mulig vridning under træets naturlige tør-
ringsproces. 
Lægning: Befæstelse med syrefaste 50 mm klammer, evt. varmgalvanise-
rede søm eller rustfri skruer.
Dimensioner: Tykkelse: Top 4 mm, bund 20 mm. Bredde fordelt 1/3 på 
hver: 75, 100 og 125 mm. Længde: 500 mm. Andre, fx kløvede, interiør-, 
strukturerede og faconbesavede spån produceres på bestilling.

BEHANDLING OG VEDLIGEHOLDELSE
TD-Olie (tjæredæks-olie): Transparent, let forarbejdelig og svagt pig-
menteret træolie. Kan anvendes separat eller som efterbehandling af fx for-
patinerede overflader. Beskyttende, diffusionsåben hindedannende over-
flade, kapsler fungicid og pigment optimalt.
Sort spåntjære: Solid laserende sort tjæreolie. Kan påføres en eller flere 
gange efter ønsket dækningsgrad. Til beskyttelse af træværket mod 
solens ultraviolette stråler. 

GODKENDELSE
Standardspån er MK-godkendt (MK 6.42/1537). Et stærkt og meget brænd-
sikkert byggemateriale godkendt til klasse T tagdækning. Starup Øko-Træ 
har som de eneste fået den eftertragtede godkendelse af tækkespån til 
tagdækning, klasse - T.

SERVICE
Firmaet rådgiver gerne om anvendelse, lægning og behandling af spåntage 
samt -facader. Tilbudsgivning baseret på specialuddannede faglærte sjak, 
autoriseret af Starup Øko-Træ. Referencer oplyses gerne.  

Starup tag- og facadespån. Eksempler - Eg, Akacie og Lærk.
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