
 

 
 

 
 

Monteringsvejledning for tegloverliggere 
 
En tegloverligger opnår først sin bæreevne ved hjælp af det ovenpå liggende murværk. Fuld bæreevne opnås først, når 
et antal skifter er muret ovenpå overliggeren. Antal skifter oplyses af Strøjer Tegl 
En overligger kan således bestå af 1,2 eller 3 skifter alt efter hvor lang den er. 
 
Montering af overligger 
Løft skal altid ske i overensstemmelse med arbejdstilsynets regler og i øvrigt under hensyntagen til, at overliggeren ikke 
beskadiges under håndteringen. 
 

  
Understøtning. Overliggeren skal under montering og op muring af skifterne over midlertidigt understøttes pr. min. 60 
cm. Fjernelse af understøtninger må under gunstige forhold tidligst ske 2-3 uger efter murerarbejdets udførelse. 
Vejrliget og fx mangelfuld afdækning kan bevirke, at perioden skal forlænges. 
 
Rengør & for vand. Oversiden børstes ren for smuds/støv og fladen vandes, inden skifterne i murværket over mures. 
 
Fugtspærre. TB-rende kan monteres direkte på overliggeren. Ombukket asfaltpap må ikke mures ind i skifterne, der 
indgår i den bærende del – ombukket asfaltpap skal monteres over de skifter, der indgår i teglbjælkens bærende element. 
Fugtspærrer monteres i øvrigt i overensstemmelse med gældende regler. 
 
Udførelse. Det er vigtigt, at alle fuger i teglbjælkernes bærende del (overligger og ovenpå liggende skifter) mures fyldte, 
også studsfugerne, og murstenene må ikke rokkes efter mørtlen er suget død. 
 
Montering af TB-render 
For oplysninger vedr. montering af TB-render, henvises 
til Monteringsvejledning for TB-render. 
TB-renden indmures på bagsiden af facademuren over det 
1. eller 2. skifte. Det er vigtigt at der ikke opstår 
kuldebroer mellem facademur og bagmur. 
 
TB-renden indmures således, at hullerne i flangen er helt 
dækket af mørtel. Herved sikres, at der ikke kan løbe vand 
”bagom” TB-renden. Fugerne på bagsiden af formuren 
skal være fyldte. 
 
Det er en god ide at klæbe TB-renden til murværket inden 
der mures videre. Herved sikres, at renden ikke kan 
forskydes under op muringen. 
 
TB-renden skal være mindst 20 cm længere end hulmålet. 
TB-renden placeres normalt midt for vindues- eller 
døråbningen.  
 
Efter montering renses TB-rendens for evt. mørtelrester. 
TB-renden skal friholdes for isolering, så indtrængende 
vand frit kan bortledes af renden. 
 
NB!  
TB-render er ikke velegnede til lange vinduesbånd og kan 
ikke forlænges eller limes sammen.  
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Vederlag i overensstemmelse med 
beregningerne. Nødvendigt vederlag 
oplyses af Strøjer Tegl 


