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Urban
beklædningstegl
- når leret brænder igennem

Beklædningstegl er et innovativt byggemateriale, der forener æstetik og
funktionalitet og giver stoflighed til bygning og byrum.
Tegl hører til blandt verdens ældste byggematerialer. Tagsten og mursten af
brændt ler har gennem tiden bidraget til smukt, solidt og langtidsholdbart byggeri.
Urban beklædningstegl fra Wienerberger bygger videre på denne lange historie og
en stærk dansk tradition for teglproduktion, men bringer samtidig noget nyt og innovativt med sig. Produktet tilfører hus, bygning og byrum en materialitet og naturlighed
på lerets præmisser. Ligesom andre naturlige byggematerialer lever det i og med sit
miljø, og vejr og lys spiller en væsentlig rolle i beklædningsteglens smukke patinering.
Materialet er på én gang robust og elegant i sit udtryk, og i en tid med fokus på
fornuftig omgang med begrænsede ressourcer, er det en ideel, langtidsholdbar
produktløsning.
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Nye arkitektoniske
muligheder
To løsninger - ét produkt
Urban beklædningstegl giver nye arkitektoniske
muligheder og et moderne, levende udtryk.
Urban fra Wienerberger er en beklædningstegl i høj kvalitet, der kan beklæde både
tag og facade. Det giver to løsninger i samme produkt og en teglbeklædning, der
svøber sig om bygningen som et stramt klæde. Urban beklædningstegl fremhæver
bygningens linjer, men lægger på samme tid op til at udfordre geometrien og lege
med skæve kanter og vinkler.
Udover at tilbyde stor geometrisk frihed er Urban beklædningstegl også nemt og
hurtigt at arbejde med. Produktet er tilpasningsvenligt i forhold til størrelse på overlap
og længde, hvilket giver mulighed for et varieret udtryk. Teglene er genanvendelige,
da de hægtes op uden brug af mørtel. Beklædningstegl er særdeles robuste og
kræver intet vedligehold.
Urban beklædningstegl er designet og udviklet i Danmark og produceres på
Wienerbergers teglværk i Laufen i Schweiz. De er fremstillet af 100 procent rent ler og
brændes ved 1.010°C grader. Urban beklædningstegl fås i profilerne L og U.
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URBAN
CHRISTIANSHAVN

URBAN
HOLMEN

Flot teglrød beklædningstegl med et strejf af sort.

Elegant vinrød beklædningstegl med sorte nuancer.

Teglens overflade er ru og varieret og vil i samspil med
vejrliget bidrage med et levende og nuanceret udtryk.

URBAN
FREDERIKSBERG

URBAN
NORDHAVN

Stilfuld beige beklædningstegl.

Skarp sortbrun beklædningstegl.
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PROFIL L

PROFIL U

Anvendes hvis der ønskes en slankere profil og
et lettere udtryk.

En robust profil, der giver udtrykket tyngde.

“Beklædningstegl stiller sig på skuldrene
af det traditionelle danske teglbyggeri,
men tilbyder en større geometrisk frihed
og et interessant, moderne tvist„
Rikke Ask
Arkitekt maa
Produktudviklingschef
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En verden af
muligheder
Med Urban beklædningstegl tilbyder
Wienerberger skræddersyede løsninger,
der understøtter arkitektens vision.
I tæt dialog med arkitekter, projekterende og bygherrer afsøges
ønsker og muligheder, og teglene kan herefter tilpasses det enkelte
projekt, så visionen understøttes bedst muligt.
Wienerberger er verdens største producent af mursten og har
gennem næsten 200 år udviklet og fremstillet teglprodukter.
Wienerbergers danske teglværker er kendte for god og vedvarende kvalitet med fokus på produkter, med en høj grad af æstetik
- baseret på omhyggeligt udvalgte råvarer, stor kompetence og
moderne produktionsteknikker.

“Urbant og moderne, men samtidig
jordbundent og med en besnærende
menneskelighed. Den kombination
giver stor individualitet og spændvidde„
Rikke Ask
Arkitekt maa
Produktudviklingschef
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Principper for
facademontage
Wienerberger Urban beklædningstegl indgår ikke i bygningens
statiske system, men er alene en regnskærm.
På de følgende sider er vist monteringsprincipper for opsætning af Urban beklædningstegl på henholdsvis trælægter som ventileret facade på let bagmur og et alu-system til montering på tung bagmur.
Dimensionering, befæstelse og hensyn til korrosion skal altid udføres af leverandøren af bæresystemet
iht. det konkrete projekt. Kontakt din Wienerberger konsulent for yderligere info.
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Princip for
montage på aluprofiler

Princip for
montage på trælægter

Når der ønskes en uorganisk bærende konstruktion

Når der ønskes en traditionel bærende trækonstruktion

Urban beklædningstegl kan monteres direkte på vandretliggende aluprofiler, som princippet nedenfor med
Hilti Eurofox system. Beklædningsteglene opsættes i vildtforbandt. Der er forboret 4 skruehuller fra fabrikken
for at gøre monteringen fleksibel. Heraf skal teglen monteres med minimum 2 stk rustfri A4 4,8 x 35 mm
selvskærende skruer med linsehoved. Det lodrette overlæg på beklædningsteglen skal minimum være
på 50 mm, således skruehuller på underliggende tegl er dækket.

Urban beklædningstegl opsættes som ventileret regnskærm efter to-trins princippet på let bagmur. Der opsættes 25 mm lodrette klemlister uden på vindspærrepladen af klasse A materiale. Derpå monteres vandretliggende trælægter.

De vandretliggende aluprofiler kan monteres henholdsvis direkte på en betonforplade eller på lodretgående
bæreprofiler med konsoller befæstet på betonkonstruktionen. Konsol-løsningen gør montagen fleksibel, da
der skal bores færre gange direkte i betonkonstruktionen, end hvis de vandrette profiler monteres direkte
derpå. Endvidere kan længden af konsollerne varieres, hvilket giver mulighed for at isolere facaden.

Beklædningsteglene opsættes i vildtforbandt. Der er forboret 4 skruehuller fra fabrikken for at gøre montagen
fleksibel. Heraf skal teglen monteres med minimum 2 stk rustfri A4 4,8 x 50 mm skruer med linsehoved. Det
lodrette overlæg på beklædningsteglen skal minimum være på 50 mm, således skruehuller på underliggende
tegl er dækket.
Dimensionering og befæstelse skal altid udføres i henhold til det konkrete projekt.

Dimensionering, befæstelse og hensyn til korrosion skal altid udføres for bæresystemet til det konkrete
projekt. Hilti kan som systemleverandør udarbejde dette samt montageplaner.
Kontakt din Wienerberger konsulent for yderligere info.
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Murkrone profil (alu)
108

108
M in. 50-150 mm

HILTI MFT-L Alu-profil
HILTI MFT-UZ Alu-profil
HILTI MFT-MF Konsol

Min. 30 mm

126

126

Bærelægte 38x56
eller 38x73 mm

Tildannet startlægte

Ventilationsprofil (alu)
min. 8 graders hældning

Tildannet startlægte
Snefangsrør/
insektnet monteres i
ventilationsspalte
150

Hilti MFT-UZ alu-profil monteres lodrette
MFT-L aluprofiler, som fastgøres med MFT-MF
konsoller på direkte betonkonstruktionen.
Længden på konsollerne kan øges, hvis
facaden skal isoleres.

URBAN
beklædningstegl
Profil L

M in.
10 mm

Hilti MFT-UZ Alu-profil monteres direkte
på betonkonstruktionen.

Bærelægte 38x56
eller 38x73 mm

116

URBAN
beklædningstegl
Profil L
Snefangsrør/insektnet
monteres i
ventilationsspalte

Klemliste 25x50 mm
c/c 600 mm

126

URBAN
beklædningstegl
Profil L

Klemliste 25x50 mm
c/c 600 mm

126

126
126

Vindspærreplade
(klasse A materiale)

126

Betonelement
Vindspærreplade
(klasse A materiale)

URBAN
beklædningstegl
Profil L

Min. 30 mm

126

Betonelement

Ventilation, min. 15 mm
afstand mellem alu profil
og beklædningstegl

Ventilation

Snefangsrør/insektnet
monteres i
ventilationsspalte

106

HILTI MFT-UZ Alu-profil

Snefangsrør/insektnet
monteres i
ventilationsspalte

Ventilation
Kontur af vindue

Ventilation

Fald
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Profiler og overlap
Urban beklædningstegl kommer i to profiltyper, som vist herunder. De to profiler giver arkitekten
frihed til at variere facadens udtryk fra et let til et robust udtryk. Ligeledes kan teglens overlap justeres
efter facadens behov, dog anbefales mindst 50 mm overlap af hensyn til monteringsskruen.
Facadens dybde varierer alt efter valg af profil og overlap. Nedenfor er dette illustreret
for de 2 profiler med henholdsvis minimum og maksimum anbefalet lægteafstand.
Alle mål er vejledende og skal kontrolleres på pladsen.

PROFIL L

PROFIL U

Anvendes hvis der ønskes en slankere profil og
et lettere udtryk. Teglens overlap kan justeres for
at opnå det ønskede udtryk.

En robust profil, der giver udtrykket tyngde.
Teglens overlap kan justeres for at opnå det
ønskede udtryk.
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Afslutninger omkring
vinduer
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Urban Beklædningstegl 23

Principper for
hjørneafslutninger
Detaljering af hjørneafslutninger har stor betydning for bygningens samlede udtryk. Dimensioner såvel
som farve på afslutningsprofilerne varierer alt efter valg af teglprofil og det ønskede udtryk på bygningen.
Afslutningsprofilerne skal derfor specialfremstilles til det enkelte projekt.
Herunder er vist 4 principper til inspiration.

LUKKET

ÅBENT

m. afslutningsprofil

m. afslutningsprofil
Lukket hjørne
afslutningsprofil
(alu)

Åbent hjørne
afslutningsprofil
(alu)

Bærelægte

Bærelægte

URBAN
beklædningstegl

URBAN
beklædningstegl
Profil L

Smigskåret uden afslutningsprofil

SMIGSKÅRET
u. afslutningsprofil

SMIGSKÅRET
m. afslutningsprofil

Smigskåret hjørne

Smigskåret hjørne
m. afslutningsprofil
(alu)

Bærelægte

Bærelægte

URBAN
beklædningstegl
Profil L

URBAN
beklædningstegl
Profil L

Smigskåret med afslutningsprofil
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Produktinformation
Befæstelse Urban beklædningstegl monteres altid med minimum 2 rustfri A4 skruer med linsehoved (1 på
hver side af teglens midte) i enten alu- eller trælægter. Fra fabrikken er der forboret 4 huller for at gøre monteringen fleksibel. Se principper herfor i særskilt afsnit i denne brochure. Ved anvendelse af skruer med ringere
rustfri kvalitet end A4, vil der være risiko for rustanløbninger på teglen.

Datablad

185

25
18

39

Wienerberger Urban

380

Forbandt Det anbefales at opsætte Urban beklædningstegl i vildt forbandt.
Overlap kan varieres alt efter det ønskede udtryk for bygningen. Det anbefales altid at være minimum
50 mm. af hensyn til montageskruen. Se side 23.
Underkonstruktion og fastgørelsen heraf til de bærende bygningsdele er kun vist som princip i denne
brochure og skal til enhver tid dimensioneres og dokumenteres i det konkrete projekt og opfylde gældende
normer og bestemmelser. Se side 19-21.
Tag Urban beklædningstegl er godkendt som tagsten. Der anbefales mindst 25 grader hældning.
Der henvises til den altid nyeste version af Tegl 36.
Brand Der henvises til den altid nyeste version af ”Bygningsreglementet” og ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri".
Opbevaring og håndtering Alle komponenter bør opbevares tørt og tyverisikret på byggepladsen.
Ødelagte/beskadigede materialer skal ikke monteres.
Bortskaffelse Urban beklædningstegl er genanvendelige idet, at teglene umiddelbart kan demonteres og
sorteres, da de hænges op uden brug af mørtel.
Vedligeholdelse Urban beklædningstegl er særdeles robuste og kræver intet vedligehold.
Tegninger er vist som principper og er ikke målfaste. Konstruktioner skal altid dimensioneres til det konkrete
byggeri af projektets egne rådgivere. Alle mål er vejledende og skal kontrolleres på pladsen.
Spild Der er ikke taget højde for spild i de angivne mængder.

U-profil

L-profil

Teknisk data
Type

U-profil / L-profil

Farve

Christianshavn
Holmen		
Frederiksberg
Nordhavn

Dimensioner

L x B x H 185mm x 380mm x 39mm

Godstykkelse

18 mm

Lægteafstand

110 - 135

Forbrug/m2

19,5 - 24 stk (afhængig af lægteafstand)

Bærelægter/m2

7,4 - 9,1 m (afhængig af lægteafstand)

Vægt/styk

Ca 2,6 kg

Vægt/m2

Ca. 50,7 – 62 kg (afhængig af lægteafstand)

Tolerance

+/- 4%

Struktur

Opkradset

Antal/palle

240 stk

Vægt/palle

624 kg

Bundtet

Ja, 5 stk./bundt

Montering

Med min. 2 skruer, 4 skruehuller i hver tegl. Min. 2 mm afstand mellem teglene.

Frostfast

EN 1304, E539-2

Bemærk

Tegl er et naturmateriale, hvorfor variationer i farve og struktur kan forekomme.

Teglrød med sorte nuancer
Vinrød med sorte nuancer
Beige
Sortbrun
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