
 
 
 
 

 
Projekt: Enfamiliehus, type E-130–E150-E160-E170-E180-E200. 
Dato:    10.04.2017                                                         
Konstruktions- og materialebeskrivelse.    

Side 1 af 4 
 

(1.) Bygningsbasis.  
     
(13) Terrændæk Betongulv:  
 Beton: C25/30 vibreringsfri beton, 110mm, passiv miljøklasse,  
  eksp. kl. X0, XC1, sten min. Kl. M, Dmaks. 16 mm.  
 Armering: Svindrevnearmering: Stålfibre type Dramix 3D 80/60BG,   
  15 kg/m³. 
 Isolering: 400 mm polystyren gulvplade, type Jackon Super EPS 80,  
  λ 0,031    
 U-værdi: 0,07 W/m²·K.  
 

Sokkel:  200 x 510 mm, type JP-300, λ 0,033.   
 Sokkelplade: 12 mm kalcium silicat plade, grå 
 
(2.) Primære bygningsdele.   
  
 (21) Ydervægge, m.  354 mm ydervægge (lofthøjde: 2385 mm): 
teglklinker  ISO-KON+, bærende, isoleret ydervægskonstruktion.  
  13 mm gips beklædning indvendig.  
  275 mm isolering.  
  13 fugtprimet gips beklædning udvendig. 
 Hulrum: 27 Ventileret hulrum. 
 Facadebekl.:  26 mm teglklinker.   
 Farve:  Anthrazit (sort). Standardfarve 
  Teglrød, Toscana, Beige, Perlegrå (tilvalg). 
 Montering: Efter leverandørens anvisninger, på ophængsskinner +  
  22 x 50 mm trykimprægnerede lister lodret pr. 600 mm. 
 U-værdi: 0,08 W/m²·K.  
 Brand: REI 60. 
 
(22) Indervægge Hele boligen:  76 mm indervægge:  
   Gips/træ sandwich konstruktion med 2 lag gips på begge sider.  
 
(23) Loft Hele boligen:  300 mm loft:  

ISO-KON+, isoleret loftskonstruktion.  
  13 fugtprimet gips beklædning udvendig.  
  275 mm isolering.  
  13 mm gips beklædning indvendig. 
 U-værdi:  0,08 W/m²·K. 
 Brand : REI 30. 
 
(27) Tag: Sadeltag, 22° taghældning: 
 Spær: Præfabrikerede gitterspær pr. 1200 mm. 
 Taglægter:  45 x 73 mm UK-lægter, lægteafstand til betontagsten med 

systemfuge (Danflock).  
 Gangbro: Plade, 600 mm bred. 
 
(3.) Kompletterende bygningsdele.  
 
(31) Ydervægge: Vinduer og udvendige døre: 
 Udformning: Som vist i tegningsmaterialet. 
 Kvalitet: Aluminium/komposit.  
 Farve: Karm og rammer RAL 9005 udvendig, RAL 9010 indvendig. 
 Glas: 3-lags termorude, energiglas. 
 Greb:  Vinduer og døre: Rustfrit stål. 
 Vinduesbund:     Glas. 
 U-værdi (glas):  Vinduer og terrassedøre: 0,53 W/m²·K. Fordør: 0,72 W/m²·K  
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(3.) Kompletterende bygningsdele (fortsat).  
 
(32) Indervægge: Døre: Bredde x højde 8 - 9 x21 M. 
 Karm: Lakeret fyrretræ. 
 Karmdybde:  121 mm. 
 Dørplade: Celleplade, lakeret.  
 Greb:  Rustfrit stål L-greb. 
 
 Fodlister: 15 x 27 mm naturtræs fodliste.  
 
(37) Tag: Tagafvanding: 
 Tagrender:  125 mm zink halvrund zinkrende. 
 Nedløb: 76 mm zink tagnedløb. 
 Tagafslutning:    Zink inddækning.  
 Skotrende: Aluminium inddækning.  
 Udhæng:  
 Stern:  25x145 mm, færdigmalet sort.  
 Underbeklædning: 8 mm fibercement plade, sort 
 Udhængsspær:   46x100 mm, færdigmalet sort.  
 Vindskede: 25x145 mm, færdigmalet sort.  
     
(4) Overflader. 
 
(40) Byggegrund: Afrømning af op til 60 cm. muld/jord på plan (+/- 10 cm.), normal og ryddet 

grund, der forudsættes bæredygtig for normal fundering. Afrømmet muld/jord 
henlægges i depot på grunden.  

 Haveanlæg, udhus eller carport er tilkøb. 
  
(42) Indv. vægge:    Køkken/alrum, stue, soveværelse, værelser, bad, bad/teknik og indgang.  
 Underlag:  13 mm gips beklædning, strimlet og spartlet i samlinger, slebet 

til plan overflade og grundet. 
 Tapet:  Filt i alle rum. 
 Maling:  Plastvægmaling, råhvid NCS lys farve, glans 7, i bad glans 30. 
 Vægfliser: På vægge ved bruser, opsat på vandtæt membran underlag. 
 Fuge:    Grå multifuge. 
 Elastisk fuge: Grå siliconefuge. 
 
(43) Gulv: Køkken/alrum, stue, soveværelse, værelser. 
 Gulvbelægning: 13 mm lamelparketgulv, kvalitet som Kährs Parket Ask 3-stavs 

hvid, matlakeret.   
 Underlag:  Dampstandsende og trinlyddæmpende underlag.  
 Bad, bad/teknik og indgang. 
 Gulvklinker: 300 x 600 mm, lagt i 1/3 forbandt.  
 Underlag: Vandtæt membran i bad og bad/teknik. 
 Fuge: Grå multifuge.  
 Elastisk fuge: Grå siliconefuge. 
 Flisekant: På malede vægge i bad opsættes sokkelflise.  
 
(45) Loft: Hele boligen: 
 Underlag:  13 mm gips beklædning, strimlet og spartlet i samlinger, slebet 

til plan overflade og grundet. 
Tapet: Filt på loft i alle rum. 

 Maling:  Plastloftmaling, glans 2. 
  
(47) Tag: Tagbelægning. 
 Tagsten: Betontagsten type Dobb.-S med Danflock systemfuge. 
 Farve:  Skifergrå. 
 Taghætter: Plast i farve som tagbelægning. 



 
 
 
 
 

Projekt: Enfamiliehus, type E-130–E150-E160-E170-E180-E200. 
Dato:    10.04.2017 
Konstruktions- og materialebeskrivelse.    
 

Side 3 af 4 
 

(4) Overflader (fortsat). 
 
(48)  Udv. Træ: Udhæng.  
 Grunding: Oliegrunder, vandbaseret. 
 Maling:  2 x heldækkende træbeskyttelse, vandbaseret, farve: sort. 
 Indv. træ: Dørkarme. 
    Grunding: Plast-alkyd grundmaling. 
 Maling:  Acrylplastmaling, glans 30, farve RAL 9010. 
 
(5) VVS. 
 
(50) Terræn: Afløb for spilde- og regnvand. 
 Ledninger: PP-afløbsrør. 
 Brønde: PP-afløbsbrønde. 
 Dæksler: Støbejern- eller betondæksler. 
 Spildevandledninger tilsluttes det offentlige kloaksystem.  
 Regnvand tilsluttes det offentlige kloaksystem.  
 
 Stikledning, vand: 32 mm PEM. 
 Vand tilsluttes offentligt vandværk. 
   
(52) Afløb og sanitet: Sanitet i bad: 
 Kloset: Som IFÖ Sign, hvid, med Pressalit toiletsæde med soft-close.  
 Håndvask:  Støbt marmor bordplade.   
 Blandingsbatteri: 1-grebs blandingsbatteri, krom, som damixa Pine i køkken og 

bad.  
 Bruser:  Som damixa Fair Jet Flex, krom. 
 Brusebatteri: Termostatisk blandingsbatteri, krom, som damixa thermixa 

zero. 
 Gulvafløb: Unidrain rustfri stål hjørneafløb ved bruser.  
 Papirholder: Rustfrit stål. 
 Håndklædekroge:Rustfrit stål. 
 Afløb fra vask: Hvid plast i køkken og bad. 
 Køkkenvask: Komposit vask, farve: anthrazitgrå.  
 Udvendig vand: 1 stk. udvendig vandhane. 
 
(53) Vand: Hele boligen. 
 Ledninger: Alupex rør i tomrør. 
 
(56) Varme: Hele boligen. 

Varmeinstallation: Nilan Compact P Polar, kompakt ventilations-, varme-, og 
                         brugsvandsanlæg med 180 liter varmtvandsbeholder. 

Komfort gulvvarme i badeværelser.   
  
(57) Ventilation:       Nilan Compact P Polar, kompakt ventilations- og opvarmningsløsning med 
               højeffektiv varmegenvinding.  
 Udsugning:  Fra køkken, bad og teknikrum. 
 Indblæsning: I stue, soveværelse og værelser. 
 Luftskifte: Op til 0,5 gang pr. time, inkl. naturlig ventilation.   
 
(6) El- og mekaniske anlæg. 
 
(60) Terræn: EL: 
 Stikledning:  Kabel føres som jordkabel fra skab i terræn til elmåler. 
   
 Antenne:  
 Stikledning:  Kabel føres gennem tomrør fra sokkelkant, til dåse ved el-

tavle.  
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(6) El- og mekaniske anlæg (fortsat). 
 
(61) Hvidevarer:  Der leveres og installeres følgende hvidevarer:  
 Keramisk kogeplade til nedfældning i bordplade. 
 Emhætte, tilsluttes ventilationsanlægget.  
 Køle/fryseskab.             
 Indbygningsovn.   

 
Der udføres installationer for tilslutning af opvaskemaskine i køkken, og for 
vaskemaskine og kondenstørretumbler i bad eller bryggers (tilkøb). 

 
(63) Lavspændings- Hele boligen. 

         anlæg: Kraft:  Der udføres installation for tilslutning af kogesektion, ovn,  
                                         opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler.  

  Lysinstallation: Antal og placering af lampesteder i henhold til 
stærkstrømsreglementet.  
Belysningsarmaturer i bad i loft og over spejl/håndvask 
(spots), i køkken under overskabe (spots) og i emhætte. 

    Udvendig belysning ved indgangsdør. 
 Stikkontakter:  Antal og placering i henhold til stærkstrømsreglementet. 
 
(64) Svagstrøms-   Hele boligen.  
        anlæg: Lysinstallation: Lampesteder med LK Fuga Wireless radiostyret tænding i alle 
   rum. 
 EDB: Der etableres EDB netværksstik (RJ45) i stue og soveværelse. 
 Antenne: Der etableres antennestik (coax) i stue og soveværelse. 
 
(7) Inventar. 
 
(70) Terræn:   

 Brevkasse:  Mod merpris opsættes 1 brevkasse med lås i system med 
indgangsdøre.  

 Renovation.       Mod merpris leveres og monteres afskærmning af renova-
tionsbeholdere.  

 
(73) Opbevaring: Køkken- og garderobe inventar.    
 Antal og placering: Som vist i tegningsmaterialet.    
  
  
        


