
LORO-X tagafvandingssystemer

Forslag til udskrivningstekst iht. LX-datablad 

Indledning til tagafvandingssystemer

LORO-X tagafvandingssystemet indbygges som byggesæt bestående af afprøvede afløb, rør, formdele 
og tilbehør fra samme producent. Kun absolut sammenlignelige, afprøvede systemer er tilladt. Da 
systemydelsen er tæt forbundet med systemformen, er det ikke tilladt at udskifte enkelte systemdele i 
planlægnings-, leverings- og indbygningskæden uden forudgående afprøvning! 

Det komplette system indbygges med ikke-brændbare afløb og stålafløbsrør med indstiksmuffeforbindelse, 
tryksikkert og dødvandssikkert, med systemdele, som er godkendt af producenten. Materialet skal leve 
op til brandsikringsklasse A1, være formstabilt, brudsikkert og vejrbestandigt ved frost og stærk varme. 
Anlægningen skal ske som foreskrevet af producenten.

”Alternative tilbud“ skal opfylde alle krav ifølge ”Teknisk specifikation for tagafvandingssystemet”! Hvis nogle 
af afvandingssystemets systemdele skal udskiftes, skal de hydrauliske beregninger for det komplette 
system genberegnes af udbyderen iht. EN 12056-3, ligesom de dermed forbundne omkostninger skal 
indkalkuleres i tilbudsprisen. 

LORO-X udskrivning af tagafvandingssystemer

Teknisk specifikation for tagafvandingssystemet

Onlineudskrivning ifølge stykliste  
på www.loro-x.com  

med download til GAEB-XML og EXCEL

Afløbskurve
Ethvert tagafvandingssystem har en specifik 
afløbskurve. Afløbet i liter pr. sekund (l/s) og den 
tilhørende vandhøjde på taget (mm) er illustreret på 
overskuelig vis i både afløbskurven og i tabelform. 

LX-databladet

Egenskabsoversigten
I LORO-X egenskabsoversigten findes  
tagafvandingssystemets vigtigste egenskaber. Ud 
fra de anførte karakteristiske værdier kan man 
hurtigt sammenligne de forskellige systemer. 

Stykliste 
I styklisten er alle systemdelene i det målte færdige 
tagafvandingssystem angivet med artikelnummer og 
styktal. 

Det afløb, der passer til tætningsbanen, skal 
vælges på side 2! Afløbsydelsen er uafhængig af 
flangeformen.

Systemtegning 2D (+ 3D) .dwg

CAD-systemtegningen kan downloades som 
2D-PDF-, 2D-DWG- og 3D-DWG-dokument på 
www.loro-x.com.

Indbygningseksempel 
Indbygningseksemplet illustrerer indbygningen af 
det færdige tagafvandingssystem i bygningen.

Flangeformer til tagaftætningsbane
På side 2 i LX-databladet er afløbets forskellige 
flangeformer opført. 

Husk at tilføje de varianter, der passer til din 
tagkonstruktion, til styklisten på side 1.

Alle varianter er identiske mht. afløbsydelse!

Betydning af tilføjelserne:
-1X = klemmeflange 90°
-2X = klemmeflange 45°
-3X = klæbeflange 45°
-4X = klemmeflange uden kanter
-5X = enkelt, uden varmeisolering
-6X = todelt, uden varmeisolering
-7X = enkelt, med varmeisolering
-8X = todelt, med varmeisolering
-9X = enkelt, med varmeisolering og opvarmning
-10X = todelt, med varmeisolering og opvarmning
-11X = med tilslutningsmanchet

Choose drain for piece list on page one! 
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