En stærk dansk tagløsning

Dobbelt-S

sort

- en smuk tagløsning til tidens tag

sort

IBF Dobbelt-S

- årtiers mest kendte betontagstensprofil
IBF Dobbelt-S er kendetegnet ved den
lave bølgeprofil, som giver det færdige
tag et roligt og afdæmpet udseende.

fanørød

sort

sort

Farver tilpasset tidens byggeri

Sort

Antracit

Koks

Klitgrå

Mokka

Patina

Fanørød

Rød

Teglrød

Gul

Umbra

IBF tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et acrylatmateriale,
som udover at give en smuk farve tillige modvirker kalkudfældninger samt mos og algedannelser.
Farverne gul og patina leveres uden overfladebehandling.
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teglrød

Mål og vægt

Forbrug

Længde:

420 mm

Lægteafstand

Bredde:

332 mm

37 cm

Byggebredde:

Ca. forbrug pr. m²
9,00 stk.

300 mm

36 cm

9,25 stk.

Byggehøjde:

67 mm

35 cm

9,50 stk.

Vægt ca. pr. stk.:

4,2 kg

33 cm

10,00 stk.

31 cm

10,50 stk.

Vægt pr. m2 tag afhænger af lægteafstanden

Forbrug pr. m² afhænger af lægteafstanden, der mak-

- ved max lægteafstand 37 cm vil vægten være
ca. 37,2 kg pr. m 2 .

simalt må være 37 cm, når der anvendes undertag og
36 cm ved understrygning.
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IBF Tagsten kontrolleres løbende i henhold til
BVK-krav samt DIN 1115.

Erfarne IBF chauffører med godt produktkendskab
sørger for levering.

IBF Tagsten er konstrueret til oplægning på undertag
eller til understrygning.

Stensikker kvalitet

Tilbehør

IBF tagsten fremstilles ved valse- og formpresning i en fuldautomatisk produktionsproces. Produktionen er omfattet af
en løbende kvalitetskontrol, dels af IBF’s eget laboratorium
samt Betonvarekontrollen BVK med baggrund i de stillede
krav bl.a. DIN 1115.
IBF tagsten har dobbelt fals på langsiden og tætningsforhøjning på tværs.

Til IBF tagsten hører et komplet leveringsprogram i tilbehørsprodukter der gør, at man får en smuk færdig tagløsning.

Oplægning
IBF tagsten er konstrueret til oplægning på undertag eller til
understrygning. Ved undertag anbefales min. 15° taghældning
og ved understrygning min. 20° taghældning. Produktoversigt
og udførlig oplægningsanvisning kan rekvireres ved henvendelse til en af vore afdelinger. Med hensyn til valg af undertag
eller understrygning er det vigtigt at følge producenternes
anvisning.

Om IBF
IBF er et familieejet firma, som siden 1960 har produceret et
bredt program indenfor betonprodukter – rør – brøndgods –
fliser samt belægningssten. Siden 1973 har IBF produceret
betontagsten til det danske marked, hvor man startede med
Dobbelt-S og efterfølgende i 1980 med Vingesten. Produktionen blev i starten af 90’erne fulgt op af Vinge Økonomi og
senere Vinge Økonomi "Plus". IBF fremstår således i dag som
en af Danmarks førende producenter af betonprodukter med
28 afdelinger i Danmark og 4 i Polen.

Levering
IBF tagsten og tilbehør leveres emballeret med krympefolie på paller. Når man bestiller IBF tagsten, kan man vælge
enten at få leveret på byggepladsen eller leveret ophejst på
taget. Ved at få leveret ophejst sparer man en stor del af
det tunge løft, som der er ved at bære tagsten op. Uanset
hvilken leveringsmåde man ønsker, sker levering med erfarne
chauffører med kendskab til produkterne, dermed sikres
levering til rette tid og sted.

IBF Dobbeltvingede som afslutning.

IBF Valmbegyndersten giver taget en flot finish.

IBF Vindskedesten yder god beskyttelse og tæthed.
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...inspiration til holdbare løsninger
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