
Fugtdagen
Fra tirsdag d. 31. august 2021 til tirsdag d. 31. august 2021
Middelfart - HUSET Middelfart

Program: Tirsdag d. 31. august 2021

Registrering - og morgenmad08:30 - 09:00

Indledning og velkomst
v/ Erik Brandt

Præsentation af udstillere

09:00 - 09:10

Konstruktiv beskyttelse og materialevalg
v/ Tommy Bunch-Nielsen

Led vand væk!

Geometri og materialer

Materialer afpasses eksponeringen

Hvilken dokumentation er nødvendig for nye materialer?

09:10 - 09:35

Dampspærrer
v/ Erik Brandt

Kan der anvendes dobbelt dampspærre – hvad er betingelserne?

Kan dampspærre undværes ved renovering?

Hvordan vurderes forudsætningerne?

09:35 - 09:55

Pause

Besøg standene uden for kursuslokalet

09:55 - 10:20

Fugtstrategiplaner for nybyggeri og renovering – specielt for træbyggeri
v/ Jacob Maintz

Totalinddækning. Cases.

10:20 - 10:45

Vinduesmontering i facader
v/ Walter Sebastian

Opklodsning af vinduer – hvor og hvordan?

Fastgørelse af vinduer – hvad kræves af fastgørelser?

Fuger omkring vinduer – hvad kræves mht. fugetype og materialer?

Fugt og vinduer

10:45 - 11:15

Modulbyggeri
v/ Horst Günther og Camilla Lydersen

Fordele og ulemper ved Modulbyggeri

Kan de udføres med krybekælder eller kun med terrændæk

11:15 - 11:45

Besøg standene uden for kursuslokalet11:45 - 12:00

Frokost12:00 - 12:45

Affugtningsmetoder og udtørringstider
v/ Lars Louring

Hvilke muligheder er der?

Hvordan udføres udtørring?

Hvor længe skal der tørres?

Hvordan måles/vurderes resultatet?

Hvordan vurderer/beregner vi udtørringstider?

Udtørringstider efter vandskader

12:45 - 13:10



Tilgængelighed og fugtsikring af terrændæk
v/ Søren Ginnerup

Hvad kræves for at sikre tilgængelighed?

Hvordan sikrer man terrændæk mod fugt?

Sokkelrender, ”voldgrav” eller varft?

Giver det problemer med sokkelhøjder og opsprøjt?

13:10 - 13:35

Skybrudssikring af bygninger og kældre

Hvordan kan bygninger og kældre sikres mod oversvømmelse under skybrud

Bygning og terræn: hvilke foranstaltninger findes

Kældre: hvordan sikres en kælder med pumper, højvandslukker eller by-pass anlæg

13:35 - 14:00

Pause med kage14:00 - 14:20

Tagterrasser, taghaver og P-dæk
v/ Tommy Bunch-Nielsen

Principper for udformning og konstruktionsopbygning

Hvad kræves der af inddækninger?

Inddækningshøjder afhængigt af type

Særlige krav til P-dæk

14:20 - 14:50

Skybrudssikring af tage med nødafløb
v/ Palle Madsbjerg

Hvad er problemet?

Hvordan dimensioneres og udformes nødafløb?

14:50 - 15:20

Pause15:20 - 15:35

Fugtundersøgelser og målemetoder
v/ Erik Brandt og Tommy Bunch-Nielsen

Fugtundersøgelser – hvorfor?

Hvordan gennemføres undersøgelsen?

Hvilke metoder kan anvendes og hvad er begrænsningerne?

15:35 - 16:50

Detaljering af fugtkrav ved projektering
v/ Erik Brandt og Tommy Bunch-Nielsen

16:50 - 17:15

Afrunding – og tak for denne gang!
v/ Erik Brandt

17:15 - 17:20


