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Produktdatablad

Tophængt tagvindue GVO
Produktbeskrivelse
• Tophængt tagvindue med udskyderstang, der kan fastholde
ruden i tre positioner
• Egnet til renoveringsopgaver i områder med historiske
bygninger med udgangspunkt i traditionelle værdier
• Et moderne alternativ til det traditionelle støbejernsvindue
• Karm i sort polyuretan med integreret inddækning
• Kan ikke anvendes i nybyggeri og anbefales kun til
uisolerede tage
• Synligt indvendigt rullegardin med sort netdug
• Indvendig lysning kan laves med lige overkant på stedet
• Vedligeholdelsesfri

Taghældning
• Kan monteres i tage med en hældning fra 20° til 60°

Materialer
•

Ramme i ekstruderet aluminium, sort

•

Karm og inddækning i polyuretan, sort

•

2-lags rude

Øvrig information
Besøg venligst vores hjemmeside
download af montagevejledninger,
objekter m.m.

Certifikater

VELUX
fabrikkernes
fuldt implementerede
kvalitetssikringssystem
og
miljøledelse
er
certificeret i henhold til
ISO 9001 and ISO
14001

EUTR

Produktet er i overensstemmelse
med EU’s tømmerforordning (EUTR),
EU forordning 995/2010

REACH

VELUX er bekendt med REACH
kemikalielovgivning og anerkender
dens forpligtelser. VELUX produkter
kræver ingen registrering i henhold
til REACH og indeholder ingen Særligt
Problematiske Stoffer

velux.dk/bimcad for
CAD-tegninger, BIM

Størrelser og tagmaterialer

Rudetype til GVO, opbygning
--59H
Indvendigt glas

3 mm floatglas med lavemissions
belægning

Udvendigt glas

3 mm hærdet glas

Glasafstand

Tagtype: tegl og skifer, profilhøjde højst 60 mm

Glaslag

10 mm
2-lags rude

Gasfyldning
Anbefalet anvendelse:
VELUX tophængte tagvindue er ideel
til:
•

Bevaringsværdige bygninger

•

Uisolerede tagrum

Argon

Rudetype, tekniske værdier
--59H

Ved ovenlysvinduer inden for
rækkevidde, bør ens kiggelinje,
stående såvel som siddende, tages
med i betragtning for den endelige
placering. Bemærk at den optimale
højde for ovenlysvinduet afhænger
af taghældningen.

Drift og vedligehold

Isoleringsevne, Ug [W/m2K]

1,4

Lydreduktion, Rw [dB]

24

Solvarmebidrag, g [-]

0,62

Lystransmittans, v [-]

0,80

UV-transmittans, UV [-]

0,40

Rammen kan tages af for rengøring og pudsning af den udvendige side af
ruden.
Anvend en blød, ren og fnugfri klud/vinduesvisker. Rent vand vil normalt
være tilstrækkeligt for at gøre ruden ren – alternativt kan milde ikkeslibende rengøringsmidler tilsættes vandet. Fjern ikke snavs fra ruden uden
brug af vand
Ruden må ikke komme i kontakt med silikone, skarpe objekter, slibende
partikler, syre eller alkaliske rengøringsmidler
Karm og ramme kan aftørres med vand og milde rengøringsmidler.
Drænkanaler i bunden af rammen renses efter behov
VELUX reservedele og pakninger kan
fås fra vores Service- og
Reservedelsafdeling

Udvendig beklædning
RAL
Nærmeste farve

Karm og inddækning:
polyuretan sort

S 8505-B20G

9011

Ramme: ekstruderet
aluminium sort

S 8505-B20G

9011

7A

Vindlast, iht. EN 12211
[klasse]

npd

Lufttæthed, iht. EN 12207
[klasse]

2

Den samlede U-værdi for et GVO tagvindue er 3,1 W/m2K

Indvendig solafskærmning
RLO rullegardin med sort net. Fås kun som manuel

Note
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i produktdatabladet
Se desuden også velux.dk/bimcad for mere produktinformation omkring
vippe ovenlysvindue GGU og andre VELUX produkter

Indvendige overflader
Polyuretan sort

--59H
Vandtæthed, iht. EN 12208
[klasse]

Solafskærmning
NCS
Standard farve

Materiale

Tagvindue GVO, tekniske værdier

Glat overflade, NCS standard farve: S
8505-B20G, nærmeste RAL farve 9011

Produktinformation: Tophængt tagvindue GVO
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