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Notat 4, Straatagets Kontor 
 
 
Notat vedr. brandsikringssystemet Sepatec. 
 
Sepatec-systemet blev udviklet, efter at der i løbet af 1990-erne konstateredes et stigende 
antal tilfælde af for hurtigt nedbrudte stråtage. Typisk opdagedes 3 – 7 år efter 
tækningen, at stråene var helt nedbrudte i op til halvdelen af stråtagets tykkelse – fra 
overfladen og indefter. Taget blev fugtigt langt ind for hver regnperiode og lugtede ofte 
kraftigt af råd og skimmel.  
Til trods for at brandsikring på det tidspunkt kun udførtes på cirka 10 % af det samlede 
antal tækkede kvadratmeter, konstateredes det, at en overvejende del af de nedbrudte 
tage var brandsikrede eller havde en loftsisolering, der gik helt ud mod stråtaget. 
 
Problemet førte til, at mange tækkemænd opgav at anbefale brandsikring af stråtag og 
afskrev sig ansvaret, hvis ejeren alligevel ønskede en sådan. 
 
Sepatec brandsikring tillader ventilation af stråtaget i modsætning til de tidligere 
metoder. 
 
Se vedlagte oplægningsvejledning for Sepatec (BILAG 4a), der i de indledende kapitler 
beskriver dette. 
 
Det anslås at siden 2003, hvor Carlo Christensen og jeg lod DBI lave en test af et 
prøvehus med Sepatec, som førte til en anbefaling af metoden på lige fod med de andre 
metoder nævnt i ”Brandteknisk Information nr. 29 – Brandsikring af stråtage, 1998”, er 
Sepatec brandsikring blevet anvendt på omkring 90 % af det brandsikrede tækkede areal. 
Ca. 50 % af det tækkede areal brandsikres i dag. 
 
Materialerne til Sepatec brandsikring er stenuld og glasfiber. 
 
Stenuld er godkendt til brandbeskyttelse på grund af sit høje smeltepunkt. 
 
Glasfiber har et lavere smeltepunkt og derfor beskyttes den anvendte glasfiberdug i de 
varmeste områder (kanterne) af en ovenliggende stenuldsmåtte. 
 
Glasfiber består af e-glas – det samme materiale, som anvendes til flaskeglas og 
isoleringsmateriale i form af glasuld. Glasfiber består dog af egentlige tråde, som igen 
samles til de snore, der indgår i vævet. På bagsiden af væven er dog indsyet glasflis, der 
ligger tilfældigt, sådan at syningen gør den anvendte glasdug vridfast.  
Glastrådene i glasvæv er noget kraftigere, end hvad der anvedes i isoleringsmateriale. Det 
gør at der ikke kræves særlig beskyttelse for at arbejde med materialet. 
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Som glasfiberdugen anvendes i brandsikringen bliver den ikke udsat for kraftig fysisk 
påvirkning. Den skal bare ligge der. 
 
 
For at sikre fejlfri brandsikring gives først licens til at oplægge brandsikringssystemet, når 
mindst en af et tækkefirmas ansatte har været på kursus. 
Desuden afleverer tækkefirmaet efter endt oplægning og tækning et underskrevet bevis, 
der erklærer, at arbejdet er udført i henhold til gældende oplægningsvejledning. 
 
 
 
 
 
 
        
 
BILAG:  
 
BILAG 4a: Håndbog for montering og reparation af Sepatec Brandsikring, 3. udgave 15/9 
– 2011. 
Indeholder baggrund for systemet, teorien i systemet, beskrivelse af materialer og 
tegninger af udvalgte detaljer. 
 
BILAG 4b: Udskrift fra Internet over fysiske og kemiske konstante for e-glas. 
(Holdbarhed).  
Side 2 indeholder tabel, der viser at e-glas har meget stor modstandygtighed overfor alle 
påvirkninger. 
 
BILAG 4c: Leverandørbrugsanvisning for glasfibervæv. 
 
BILAG 4d: Beskrivelse af opbygning af prøvestanden for forsøgsbrand med Sepatec 2003. 
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