
Vejledning	  i	  oplægning	  af	  naturskifer	  omkring	  tagvinduer	  i	  støbejern	  fra	  
GH	  Holbæk	  Jernstøberi	  A/S.	  
	  
Fotos	  er	  optaget	  hos	  naturskiferproducenten	  Kongebro.	  



Her demonstreres oplægning på en 1:1 tagmodel opsat hos Kongebro.  
Oplægning sker på lægter der tænkes lagt på et undertag. 
Hullet til vinduet tænkes udskåret i undertaget. Nr. 3 og 4 lægte skæres væk. 
Hullets underkant ses optegnet på de 2 skiferplader i midten og skiferpladerne  
tænkes tilskåret efter optegning. 



Hullet til vinduet udskæres i undertaget. Nr 3 og 4 lægte skæres væk. 
Det udskårne område illustreres her med hvidt. Der bortskæres ikke lægter i 
demomodel. 



I det følgende vil udskårne skiferplader blive oplagt i højre siden. 
Samme procedure tænkes gjort i venstresiden. 
Her optegnes på den første skiferplade til fraskæring af venstre øverste hjørne, 
således at det passer med vindueshullet. 



Den udskårne skifer oplægges.  
De hvide felter angiver her de bortskårne lægter og skiferplader.  
Den nederste lægte er således også tænkt bortskåret for at danne plads 
til vindueshul. Der tænkes opsat en udveksling nedenunder. 



Jernkarmen oplægges - Til denne demo en umalet 6 sten karm fra GH Holbæk Jernstøberi. 
 



Højre øverste skiferplade oplægges. Skiferpladen påføres skiferkit nr. 694 fra Danalim på 
underneden langs med kanten for at tætne skiferpladen op til jernkarmen. 
Husk - ikke at komme for for nær kanten med limen, da den kan blive presset op. 



Den højre næst øverste skiferplade er nu limet og lagt op til jernkarmen og sømmet til lægten. 



Herefter udskæres den øverste skifersten til at ligge ovenpå jernkarmens 
inddækningsjernplade  med ca. 6 cm overlap. Der påføres skiferkit og flisen lægges 
tilrette og sømmes fast til lægten. 



Skiferpladen er tilskåret til at dreje rundt om jernkarmens øverste højre hjørne.	  



Det er vigtigt, at alle fliser der lægges på siden og for oven, påføres skiferkit langs kanten 
for at tætne imod vandet der kommer oppefra.  
Imidlertid for at sikre optimal tætning, bør de nederste fliser langs karmen også påføres 
lim.  	  



Her ses det færdige resultat af montering af fliser på den højre side med aftrapningen ned på 
og langs med karmens inddækning.  Venstresiden monteres efter samme fremgangsmåde.	  



	  
Ved	  spørgsmål	  og	  rådgivning	  om	  oplægning	  af	  Kongebro	  
naturskifer,	  kan	  man	  med	  fordel	  tage	  kontakt	  El	  	  
Kongebro,	  Teknisk	  afd	  –	  Carsten	  Møller	  Hansen.	  
Birkholmvej	  4,	  Osted	  ·∙	  4320	  Lejre	  ·∙	  Danmark	  

Yderligere	  spørgsmål	  kan	  reTes	  El	  	  
arkitekt	  maa	  Hans	  Geyer	  	  
Dir	  tlf	  :	  60844440	  
GH	  Holbæk	  Jernstøberi	  A/S	  




