
Bearbejdningsanvisninger 
HOMATHERM HDP-Q11 protect (status pr. juni 2011) 

 
HOMATHERM GmbH, Ahornweg 1, 06536 Berga 

Hotline 03 46 51/4 16-61, Fax 03 46 51/4 16-39, e-mail: info@homatherm.com 

HDP-Q11 protect  
produktet med den store bæreevne til tag, gulv og  
øverste etagedæk 

Træfiberisoleringsplade  
WF-EN 13171-T3-DS(70,-)2-CS(10/Y)100-TR10-WS1,0-MU3-AF100 

Hovedanvendelser 
• Fladtage, isolering under inddækning 

• Isolering på øverste etagedæk 

• Indvendig isolering af loft eller gulvplade (på oversiden) under støbt gulv uden krav til lydisolering 

• Isolering på tag på heldækkende forskalling oven på spærene, isolering under afdækning 

• Udvendig isolering af væggen bag ved facadebeklædning  

• Indvendig isolering på væg  

• Anvendelsestyper DIN 4108 T 10: DADdm; DAAdh; DIzg; DEOdm; WABdm; WH; WIzg; WTR 

   
   
 

►Opbevar HDP- Q11 protect tørt 
 
 

 

Formater 

 

 

 

 

Tilskæring 

• Rundsav 

• Båndsav 

• Kædesav 
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Opbygning udefra og indad: 
1-inddækningsbane (lagt dobbelt),  
2-HDP-Q11 protect, 3-fugtvariabel 
dampspærre, 4-træforskalling, 5-spær 

Opbygning nede fra og op: 
1-klædning (f.eks. OSB), 2-HDP-Q11 protect,   
3-træforskalling, 5-spær med holzFlex® protect, 
5-fugtvariabel dampspærre, 6-indvendig 
beklædning på lægter 
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Opbygning nede fra og op: 
1-gulvbelægning, 2-støbt gulv, 3-inddækning,  
4-HDP-Q11 protect, 5-fugtspærre,  
6-betondæk 

                  som isolering af flade tage under inddækninger 
• Alt efter rådækkets type kan en dampspærre være nødvendig. 

• Underlaget skal være tørt, rent og jævnt. 

• Produktet skal monteres tørt, fugefrit og heldækkende. 

• Krydsfuger skal undgås. 

• Ved afbrydelse af arbejdet skal HDP- Q11 protect 
 beskyttes mod fugtgennemtrængning. 

• Fastgørelsen af HDP-Q11 protect skal udføres med punktvis  
fastgøring ved limning eller belastning  

• Retningsgivende herfor er tagets grundkonstruktion og det 
anvendte  
inddækningssystem 

• Den nationalt gældende bestemmelser for flade tage skal 
overholdes (i Tyskland f.eks. ZVDH-retningslinjerne). 

Ekstra isolering af det øverste  
                           etagedæk 

• Alt efter rådækkets type kan en dampspærre være nødvendig. 

• Underlaget skal være tørt, rent og jævnt. 

• Produktet skal monteres tørt, fugefrit og heldækkende. 

• Krydsfuger skal undgås. 

• På grund af den omløbende trinfals skal produkttykkelser i et lag 
på op til 240 mm lægges fugefrit. 

• HDP-Q11 protect kan betrædes. For at undgå slitage anbefaler 
vi (ved intensiv brug), at der lægges løse træplader på. 

• Hvis der anvendes HOMATHERM silentTop® oven på  
HDP-Q11 protect, er det også muligt at lægge gulvbrædder på 

 
                             Ekstra isolering under støbte gulve 
• HDP-Q11 protect kan bruges som varmebeskyttelse under støbte 

gulve 

• Underlaget skal være tørt, rent og jævnt. 

• På betondæk skal der lægges en fugtspærre i 
overensstemmelse med de tekniske regler. 

• Produktet skal monteres tørt, fugefrit og heldækkende. 

• Krydsfuger skal undgås. 

• Hele vejen rundt om væggen skal der lægges 

kantisoleringsbånd tilsvarende højden. 

• Når der lægges flydespartel skal det ved hjælp af et egnet  
inddækningssystem sikres, at HDP-Q11 protect ikke  
gennemfugtes. 
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Anvendelse 

Anvendelse 

Anvendelse 
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Isolering på stejle tage på heldækkende forskalling (f.eks. UD-Q11 protect) 
oven over spærene, under afdækning 

• Produktet skal monteres tørt, fugefrit og heldækkende. 

• HDP-Q11 protect lægges på træforskalling (alternativt UD-Q11 protect) og evt. på vindpap. 

• Pladerne skal lægges i forbandt langs med vindskeden. Sørg for at de vertikale stød forsættes med mindst 300 
mm. 

• Også ved anvendelse af en klimamembran oven over HDP-Q11 protect kan der vælges godkendte 
delgevindskruer som fastgørelsesmidler i forbindelse med kontralægter (40 x 60 mm). (f.eks. Bierbach DaBau). 

• Vi tilbyder gerne vores beregningsservice til at bestemme skruestørrelse, anordning og antal (Hotline 0049 (0) 
34651 416 61). 

• Iht. anvendelse skal forskrifterne til UD-Q11 protect, membranproducent og de nationale tekniske bestemmelser 
følges. 

 

 

                             Ekstra udvendig isolering af væggen bag ved facadebeklædning 

• Heldækkende, tør og fugefri udlægning af HDP-Q11 protect udefra på træopstandere (afstand mellem 
opstandere ≤ 625 mm)  

• På grund af den omløbende trinfals skal produkttykkelser i et lag på op til 240 mm lægges fugefrit 

• Under monteringen skal pladerne fikseres med egnede fastgørelsesmidler. 

• Hver enkelt plade skal fastgøres på mindst to træopstandere. 

• Afdækningen mod vind udføres med UD-Q11 protect eller klimamembraner (følg producentens forskrifter). 

• Anbringelse af kontralægter parallelt med træopstanderne. 

• Til endelig fastgørelse af kontralægterne skrues egnede skruer gennem kontralægten, isoleringen og ind i 
træopstanderne (iht. statik, producentens forskrifter og de nationale bestemmelser). 

• Til sidst anbringes facadebeklædningen (alt efter afretning evt. på en ekstra horisontal bærelægte) 

 

 

Disse anvisninger vedrørende forarbejdning afspejler det tekniske niveau på udgivelsestidspunktet og mister sin gyldighed, såfremt der udgives nye. De gælder sammen med 
yderligere HOMATHERM-dokumenter. De nationale byggeregulativer skal overholdes. Angivelserne og materialets egnethed til anvendelsesformålet skal altid kontrolleres på 
byggestedet. HOMATHERM påtager sig intet ansvar. Dette gælder også trykfejl og efterfølgende ændringer af disse angivelser. 

Anvendelse 

Anvendelse 


