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Göteborg Plads 1 Telefax: +45 72 24 59 04 Internet: www.etadanmark.dk 
DK-2150 Nordhavn 

 

 

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: 
Brandmæssigt egnet tagdækning, klasse T 
tagdækning.  

 

Betegnelse: 

SkovTrup Træspån 

 

GODKENDELSESINDEHAVER: 
SkovTrup ApS 
Parallelvej 1,  
Snæbum, 
9500 Hobro 
Telefon: (+45) 98 54 87 67 
www.skovtrup.business.site 
 
 
MÆRKNING: 
Hver enkelt leverance skal være mærket 
Tagspån tagdækning og med MK-
godkendelsens nummer MK 6.42/1793 
samt være ledsaget af 
monteringsanvisning. 
 
BEMÆRKNINGER: 
Godkendelsen erstatter den tidligere MK-
godkendelse med: 
– samme sagsnummer 
– udstedelsesdato 2018-11-30 
– udløbsdato 2022-01-01 

 

BESKRIVELSE: 
Tagspån tagdækning består af savede tagspån af henholdsvis:  
 

TRÆSORT DENSITET LÆNGDE x 
BREDDE 

KILEFORMET 

 
Lærketræ 

 
540-570 kg/m3 

  75 x 500 mm  
100 x 500 mm 
125 x 500 mm 

Kileskåret fra  
4 – 20 mm 

 
Egetræ 

 
670-710 kg/m3 

  75 x 500 mm  
100 x 500 mm 
125 x 500 mm 

Kileskåret fra  
4 – 20 mm 

 
Robinietræ 

 
760-800 kg/m3 

  75 x 500 mm  
100 x 500 mm 
125 x 500 mm 

Kileskåret fra  
4 – 20 mm 

 
Tækkespånene af lærk, eg og robinietræ udlægges som to eller trelagstækning 
på en uisoleret ventileret konstruktion, bestående af mindst T-1 taglægter 38 x 
73 mm og spær på underlag af 18 mm tagkrydsfiner med densitet 455 kg/m3. 
Tækkespån fastgøres med rustfri rillede stål ringsøm.  
 
Tagdækningens nærmere udformning og montering fremgår af 
Monteringsvejledning for SkovTrup træspån – tolags tækning  
af dato 2021-05-01,  SkovTrup ApS & Monteringsvejledning for SkovTrup 
træspån – trelags tækning af dato 2021-05-01,  SkovTrup ApS. 
. 
 
Tagspån tagdækning udlagt som beskrevet ovenfor, opfylder således 
klassifikationskravene til en brandmæssigt egnet tagdækning – klasse T 
tagdækning efter DS 1063.1. 
 
GODKENDELSE: 
Tagspån tagdækning godkendes anvendt på steder, hvor der ifølge 
byggelovgivningen stilles krav om, at tagdækninger skal være udført mindst 
som brandmæssigt egnede tagdækninger, klasse T tagdækninger. 
 
KONTROL: 
Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til 
kontrol af: 
 
1. at tagdækningens brandtekniske egenskaber er som angivet i 

godkendelsens BESKRIVELSE 
 

2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING. 
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