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Side 2

Udbudstekst IBF Dobbelt-S
Tagstensprofil: DOBBELT-S, klassisk betontagsten med S-profil kendetegnet med
den lave bølgeform.

Materialekarakteristika

Gennemfarvet beton og overfladebehandlet 2 gange:
Farve og glanstal
Sort = Glanstal 5
Antracit = Glanstal 5
Mokka = Glanstal 5
Teglrød = Glanstal 5
Rød = Glanstal 5
Fanørød = Glanstal 4

Mål

Længde x bredde: 420 mm x 332 mm
Dækbredde: 300 mm
Lægteafstand: 310 – 370 mm (kan oplægges med mindre lægteafstand)

Krav til egenskaber

Frost/tø modstand og vandtæthed skal være testet i henhold til kravene i EN490.

Mærkning

Tagsten skal være CE-mærkede iht. DS/EN490.
Tagsten skal være identificérbare ved på bagsiden at være forsynet med ”IBF”, og
på forsiden med produktionsuge.

30 års garanti

Styrke, geometri og vandtæthed iht. EN490
Frostbestandighed: iht. EN 490
Dækningsomfang: materiale
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Side 3

Udbudstekst IBF Dobbelt-S ”Plus”
Tagstensprofil: DOBBELT-S ”Plus”, klassisk betontagsten med S-profil kendetegnet med den lave bølge. Dobbelt-S ”Plus” er med en ekstra kraftig overfladebehandling, og opnår derved en endnu mere blank og glat overflade, som mindsker
mulighed for begroning.

Materialekarakteristika
Farve og glanstal; gennemfarvet beton og overfladebehandlet 2 gange:
Sort = Glanstal 7

Mål

Længde x bredde: 420 mm x 332 mm
Dækbredde: 300 mm
Lægteafstand: 310 – 370 mm (kan oplægges med mindre lægteafstand)

Krav til egenskaber

Frost/tø modstand og vandtæthed skal være testet i henhold til kravene i
EN490.
Mærkning
Tagsten skal være CE-mærkede iht. DS/EN490.
Tagsten skal være identificérbare ved på bagsiden at være forsynet med ”IBF”, og
på forsiden med produktionsuge.

30 års garanti

Styrke, geometri og vandtæthed iht. EN490
Frostbestandighed: iht. EN 490
Dækningsomfang: materiale
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Side 4

Udbudstekst IBF Vinge Økonomi
Tagstensprofil: VINGE ØKONOMI, betontagsten med dyb vingestensprofil og dobbelt bølgebredde.

Materialekarakteristika
Farve og glanstal; gennemfarvet beton og overfladebehandlet 2 gange:
Sort = Glanstal 5
Antracit = Glanstal 5
Teglrød = Glanstal 5
Rød = Glanstal 5
Gul = Glanstal 1, gennemfarvet beton, gul farve og tilsat hvid cement, uden overfladebehandling.

Mål

Længde x bredde: 420 mm x 432 mm
Dækbredde: 400 mm
Lægteafstand: 310 – 370 mm (kan oplægges med mindre lægteafstand)

Krav til egenskaber

Frost/tø modstand og vandtæthed skal være testet i henhold til kravene i EN490.
Mærkning: Tagsten skal være CE-mærkede iht. DS/EN490.
Tagsten skal være identificérbare ved på bagsiden at være forsynet med ”IBF”, og
på forsiden med produktionsuge.

30 års garanti

Styrke, geometri og vandtæthed iht. EN490
Frostbestandighed: iht. EN 490
Dækningsomfang: materiale
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Side 5

Udbudstekst IBF Vinge Økonomi ”Plus”
Tagstensprofil: VINGE ØKONOMI ”PLUS”, betontagsten med dyb vingestensprofil og
dobbelt bølgebredde.
Vinge Økonomi ”Plus” er med en ekstra kraftig overfladebehandling, og opnår derved en endnu mere blank og glat overflade, som mindsker mulighed for begroning.

Materialekarakteristika
Farve og glanstal; gennemfarvet beton og overfladebehandlet 2 gange:
Sort = Glanstal 7
Mokka = Glanstal 9
Rød = Glanstal 7

Mål

Længde x bredde: 420 mm x 432 mm
Dækbredde: 400 mm
Lægteafstand: 310 – 370 mm (kan oplægges med mindre lægteafstand)

Krav til egenskaber

Frost/tø modstand og vandtæthed skal være testet i henhold til kravene i 		
EN490.
Mærkning: Tagsten skal være CE-mærkede iht. DS/EN490.
Tagsten skal være identificérbare ved på bagsiden at være forsynet med ”IBF”, og
på for siden med produktionsuge.

30 års garanti

Styrke, geometri og vandtæthed iht. EN490
Frostbestandighed: iht. EN 490
Dækningsomfang: materiale
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