
 Tekniske Detaljer  |    Ergoldsbacher E58 teglsten til bl. a. lave 
taghældninger  og E58 MAX®



Ergoldsbacher E58 tagsten 

til bl.a lave taghældninger 

Findes i stort format som E58 MAX®.

 Tysklands mest populære lertagsten 

Ergoldsbacher E58 tagsten til bl. a. lave taghældninger 

såvel som E58 MAX® har fordel af at have en specielt 

regnsikker top- og bundfalsning samt en ægte dobbelt 

sidefalsning.

Det store falsspillerum gør taglægningen betydeligt 

nemmere. Ergoldsbacher MAX® har fordel af en ca. 20% 

større dækflade.

Bestselleren  |   Ergoldsbacher E58 Flachdachpfanne / E58 MAX®

 Fordeling af supplerende foranstaltninger for Ergoldsbacher E58 og E58 MAX® - iht. DDH’s fagregler, 
20º standardhældning, 10º minimumshældning.

 Ekstra krav

 Tagets 
hældning i grader
(Spærhældning)

≥ 20o  Undertag  Undertag  Overlappende eller falset
undertag

≥ 14o  Undertag  Undertag  Overlappende eller falset
undertag  Svejset eller limet undertag

≥ 10o  Regnsikkert undertag  Regnsikkert undertag  Regnsikkert undertag  Vandtæt undertag

 Ingen ekstra krav  Et ekstra krav  To ekstra krav  Tre ekstra krav

 Anvendelse
 Tagetagen anvendes 

til beboelse.

 Konstruktion
 * Ved specielle tagformer.
* Ved stor spærlængde.

* Ved kritiske tagkonstruktioner med
Skotrender, valme og gennembrydninger.

 Klimatiske forhold
 * Eksponeret placering.

* Områder med meget sne.
* Områder med megen vind.

 De supplerende foranstaltninger nævnt i tabellen er minimumsforanstaltninger.

Ved særligt høje krav og/eller specielle lokale bestemmelser skal der anvendes en supplerende foranstaltning af højere kvalitet 
(cirkulære til undertag, tabel 1, DDH fagregler). Principielt kan supplerende foranstaltninger af højere kvalitet også indsættes i stedet 
for minimumsforstaltningerne.

Solgt over en milliard gange.



Ergoldsbacher tagsten til bl. a. lave 
taghældninger E58 og E58MAX®

har som alle Ergoldsbacher lertagsten 
langt bedre kvalitetsegenskaber end 
de i teglstensstandarden DIN EN 1304 
krævede. Ergoldsbacher teglsten er et 
helt igennem naturligt byggemateri-
ale. Naturligheden ses også deraf, at 
enkelte teglsten adskiller sig fra hinan-
den i farvenuance.
Da der er i de enkelte europæiske 
lande er forskellige regelsamlinger og 
håndværksmæssige forarbejdningstra-
ditioner, har vores fremstillingsforskrif-
ter førsteret. Supplerende foranstalt-
ninger vedrørende vindstødssikring 
bør generelt udføres iht. de aktuelt 
gældende regler. Hertil anvendes vores 
Ergoldsbacher V2A-fjederstålklemmer 
(udtræksværdi >0,15 kN/stk)
Størrelses- og vægtangivelser er nor-
malværdier. På grund af skiftende 
råmaterialer og forskellige svindfor-
hold kan målafvigelser forekomme. 
Det er derfor hensigtsmæssigt at kon-
trollere dækmålene på byggepladsen 
før oplægning af teglstenene.
Punktuelle beskadigelser er produkti-
ons- og transportbetingede og forrin-
ger ikke teglstenenes kvalitet.
Denne brochure svarer til standen 
januar 2006. Der tages forbehold for 
model- og farveændringer.

2,75  stk. pr. lb. m 2,66 stk. pr. lb. m 2,6 Stück  stk. 
pr. lb. m

 Rygningssten nr. 19

 Rygningstilslutning tolerance-
sten udhæng venstre

 Rygningstilslutning 
Tolerancesten

 Rygningssten nr. 15  Standard Valmklokker  Rygningssten nr. 18

 Derudover kan følgende ikke-keramisk tilbehør 
leveres:

 Metaltagsten E58, galvaniseret og kobber · 
Rygnings- og gratlægteholder · klammer til rygnings 
og gratsten i aluminium · start- og endeskiver til ryg-
nings- og gratsten nr. 15 · tagvindue kobber eller far-
vebelagt rød/grå 42/52 cm, med glas · stormklemmer 
i V2A-fjederstål · Erlus rygnings- og gratventilations-
system · Erlus tagbetrædelsessystem V2A, alu-farve-
belagt · Erlus Alu-snefangssystem · Ventilationshætte 
i aluminium

 Farver:
Ergoldsbacher E58 tagsten fås i naturrød og i engoberet 
udgave er der følgende farver: rød, kobberbrun, brazilbrun, 
E’cotta, antrazitgrå og rustik. I ædelengobet udgave er der: 
maroon, rodtræ, diamantsort og koboltblå. Endvidere fås 
stenen også med selvrensende effekt i lotusrød, lotusbrun 
og lotussort.
Ergoldsbacher E58 MAX® fås i naturrød, rød engoberet, 
kobberbrun engoberet, brasilbrun engoberet, E’cotta engo-
beret, antrazitgrå engoberet og rustik engoberet. I ædelen-
goberet udgave fås farverne: maroon, rodtræ, diamantsort, 
koboltblå, titansølv, abrikos, seladongrøn og royalgrøn. Med 
selvrensende effekt er der lotusrød, lotusbrun og lotussort.

Nu også i ERLUS LOTUS. 
Spørg efter specialbrochuren på verdens 
første selvrensende tegltag.

E 58 E 58 MAX®

 Størrelse i cm: ca. 26,0 x 42,0 ca. 29,0 x 46,5 
 Dæklængde: Ø 34,0 cm Ø 38,5 cm
 ca. 33,8-34,3 cm ca. 38,1-38,8 cm
 Dækbredde: ca. 20,2 cm ca. 22,7 cm
 Forbrug pr. m2: ca. 14,5 St. ca. 11,5 St.
 Vægt pr. stk.: ca. 3,1 kg ca.  3,7 kg
 Vægt pr. m2 inkl.. Lægtevægt efter DIN 1055: ca. 0,55 kN/m2 ca. 0,55 kN/m2

 Realvægt: ca. 45 kg/m2 ca. 42,5 kg/m2

 Tekniske data:

Ø 15,5 cm2   (Ø 22 cm2)
(Stk./m2 er afhængig  af 
taghældningen og snelasten)

Ø 125 mm 
 Ventilationst-
værsnit =122 cmværsnit =122 cm22

 anbefalet til tagventilation indtil 10 m 
spærlængde, tøroplægning indtil 45°.

til alle rygningssten 

 Rygningstilslutning tolerance-
sten udhæng højre

 Rygningstilslutning tolerance-
sten med ventilation

 Rygningstilslutning 
udhængssten venstre

 Rygningstilslutningssten  Rygningstilslutning 
udhæng højre 

 Rygningstilslutning
dobbeltvinget

 Udhængssten venstre  Standardteglsten  Udhængssten højre  Dobbeltvinget 

 Halvtagssten udhæng venstre  Halvtagssten  Halvtagssten udhæng højre  Halvtagssten dobbeltvinget

 Snefangssten  Ventilationssten Alu-solar gennemgangssten Alu-sanitærudluftning

Ø 9 cm2   (Ø 12 cm2)



 De angivnemål er 
planværdier og bør 

kontrolleres før oplægningen

X= afstand til rygningsstoppunktet CAD-
tegningen er udarbejdet i målestoksforhold.

(ca. 39,7 cm
)

(ca. 38,5 cm
)

ca. 35,3 cm

ca. 35,3 cm

ca. 34,0 cm  Tag-
hæld-
 Tag-

hæld-
 Tag-

ning

* = nødvendig med lægtedimensionen 24/48
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 Anlæg 1. lægte 
fra rygningsstop 
 Anlæg 1. lægte 
fra rygningsstop 
 Anlæg 1. lægte 

ca. mm

 Totalhøjde inkl. Stående 
lægte 30x50 mm fra 

 Totalhøjde inkl. Stående 
lægte 30x50 mm fra 

 Totalhøjde inkl. Stående 

rygningsstop ca. mm
lægte 30x50 mm fra 
rygningsstop ca. mm
lægte 30x50 mm fra 

ning rygningsstop ca. mm

o *

fra rygningsstop fra rygningsstop 

 De angivne mål er planværdier og bør kontrolleres  De angivne mål er planværdier og bør kontrolleres  De angivne mål er planværdier og bør kontrolleres  De angivne mål er planværdier og bør kontrolleres 
før oplægningen

X= Afstand til rygningsstoppunktet

 Efter fjernelse 
af støttenæsen på 
bagsiden skubbes den 
over på 15 cm LV

 Taghæld-
ning

 Taghæld-
ning

 Taghæld-
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 Rygningssten
F 15 (mm)

 Rygningssten
F 15 (mm)

 Rygningssten

(35)

(ca. 17,5 cm)

ca. 3,2 cm

(ca. 22,7 cm) (ca. 22,7 cm)

ca. 17,0 cmca. 17,0 cm ca. 20,2 cm ca. 20,2 cm
 Snorkontrol af stenrække for hver 5. række Snorkontrol af stenrække for hver 5. række Snorkontrol af stenrække for hver 5. række Snorkontrol af stenrække for hver 5. række Snorkontrol af stenrække for hver 5. række Snorkontrol af stenrække for hver 5. række

 Smalt tagudhæng

ca. 20,2 cmca. 20,2 cm ca. 20,2 cmca. 20,2 cm ca. 19,0 cmca. 19,0 cm
 Snorkontrol af stenrække for hver 5. række

 Tagudhæng med overhæng 

(ca. 38,5 cm)

ca. 31.0 cm (ca. 36,0 cm)

(ca. 44,0 cm)

ca. 34,0 cm

ca. 39,0 cm

 Ventilation

 Tagfod ved varmt Tag

(ca. 38,5 cm)

(ca. 38,5 cm)

(ca. 38,5 cm)

(ca. 38,5 cm)

(ca. 38,5 cm)

(ca. 38,5 cm)

(ca. 38,5 cm)

(ca. 38,5 cm)

(ca. 38,5 cm)

(ca. 38,5 cm)

(ca. 38,5 cm)

(ca. 44,0 cm)

ca. 34,0 cm
ca. 34,0 cm
ca. 34,0 cm
ca. 34,0 cm

ca. 39,0 cm

 Trukket ca.
3 cm tilbage

 Håndværks-
mæssigt 
fremstillet 
hulpladeliste

 Ventilation

Tagrende med afløb til 
afvanding af undertag

ca. 34,0 cm

ca. 34,0 cm

ca. 24,6 cm

ca. 24,6 cm

ca. 24,6 cm

ca. 24,6 cm

ca. 24,6 cm

ca. 24,6 cm

ca. 24,6 cm

ca. 24,6 cm

ca. 24,6 cm

ca. 24,6 cm

ca. 24,6 cm

ca. 24,6 cm

ca. 24,6 cm

ca. 24,6 cm

ca. 24,6 cm

ca. 4,0 cm

ca. 4,0 cm

ca. 4,0 cm

ca. 4,0 cm

ca. 4,0 cm

ca. 4,0 cm

ca. 4,0 cm

ca. 4,0 cm

ca. 4,0 cm

ca. 4,0 cm

ca. 4,0 cm

ca. 4,0 cm

(ca
. 38,5 cm

)

(ca
. 38,5 cm

)

(ca
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)

(ca
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)

(ca
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)

(ca
. 28,8 cm

)

(ca
. 28,8 cm

)

 Ventilation 
Iht. DIN 
og
fagregler 

 Halvtagsafslutning

ca. 34,0 cm
(ca. 38,5 cm)

(ca. 38,5 cm)

(ca. 38,5 cm)

(ca. 38,5 cm)

ca. 34,0 cm
(ca. 38,5 cm)

 Erlus tagtrinsystem

ca. 3,2 cmca. 3,2 cmca. 3,2 cmca. 3,2 cmca. 3,2 cm

 Den her afbildede målestok er 1:10 for E58 tagsten til bl. a. lave 
taghældninger. (E58 MAX x 1,14 Forstørrer De tegningen i 
kopimaskinen med faktor 2,0 (200% (E58 MAX 218%)), får De 
målestok 1:5.
Alle tegninger findes på internettet på www.erlus.com

 Målangivelser for E58 MAX® i parenteser og med fed skrift  

 Af rustfrit stål / aluminium
Testet iht. DIN EN 516

- støttelægter er ikke påkrævet - Længde 46 cm eller 
80 cm -fås også som 

forlængerstykke-

 Stigetrin

 Aluminiumsteglsten 
fastgøres i lægten 
med 2 skruer 
(medleverede 
skruer V2A)

 Taglægte 
30 x 50 mm
Fastgøres med 2 søm Fastgøres med 2 søm Fastgøres med 2 søm Fastgøres med 2 søm 
i kontralægten  

 Den tøroplagte rygning med 
rygningstilslutnings-

tolerancesten med ventilation

ca. 
7,5 
cm

(ca. 22,7 cm) (ca. 22,7 cm) (ca. 20,5 cm)

 Den tøroplagte rygning med 
rygningsvejtilationssten nr. 19

XX

Ved lavere taghældning skal 
bolteforbindelsen i udhængs-
stenen tætnes med fx. skruer.

Ved lavere taghældning skal 
bolteforbindelsen i udhængsste-
nen tætnes med fx. skruer.

 Efter fjernelse af støttenæsen 

 Efter fjernelse af støttenæsen 

på bagsiden

på bagsiden
15,0-33,0 cm LW

(15,0-37,5 cm LW)

(15,0-37,5 cm LW)
ca. 34,0 cm

(ca. 38,5 cm)

 Hyppigste vindretning

 Fastgøres med de 
patenterede Erlus V2A-
rustfrie –rygningsbeslag

Artikel ≤ 45° > 45°

 Trin-
flade 

(længde 
46 cm)

 E58 
hver 2. 
sten-
række

 E58MAX 
hver 
stenr.

 E58 og 
E58MAX

 hver-
sten-
række

 Enkelt 
trin 

(stige- 
trin)

E58 u. 
E58MAX

hver 
sten-
række

 E58 og 
E58MAX

 hver 
sten-
række

 Forarbejdning iht. DIN 18160-5

ca. 
7,5 7,5 7,5 7,5 
cm



 Rustik engoberet (kun E58 tagsten)

 Ædelengoberet titansølv 
(kun E58 MAX®) 

Ædelengoberet Seladongrøn 
(kun E58 MAX®) 

 Ædelengoberet maroon

Naturrød/Lotusrød

Antrazitgrå engoberet/Lotussort

Ædelengoberet Royalgrøn
(kun E58 MAX®) 

Ædelengoberet Aprikos
(kun E58 MAX®) 

Rødengoberet

 Ædelengoberet rodtræ

 Ædelengoberet diamantsort 

Brazilbrun engoberet 
(kun E58 tagsten)

Ædelengoberet koboltblå

Kobberbrun/Lotusbrun

E'cotta (kun E58 tagsten)

 Nyhed !

(Farverne på standardtagstenene)

 Nyhed !

 Nyhed ! Nyhed !  Nyhed !
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Erlus AG
Hauptverwaltung
Hauptstraße 106 · D-84088 Neufahrn/NB
Telefon: +49 (0)8773 18-0 · Telefax: +49 (0)8773 18-113
Vanity: 0700 Dachziegel · Service: 0800 4444-888
E-Mail: info@erlus.com 
Internet: www.erlus.com

Erlus Logistik-Zentrum Herrenteich
68766  Hockenheim-Herrenteich
Telefon: +49 (0)6205 2095-0 · Telefax: +49 (0)6205 17603

GIMA-Werk Marklkofen
Girnghuber GmbH
Ludwig-Girnghuber Str. 1 · D-84163 Marklkofen
Telefon: +49 (0)8732 24-0 · Telefax: +49 (0)8732 24-200
E-Mail: verkauf@gima-ziegel.de
Internet: www.gima-ziegel.de

Erlus Logistik-Zentrum Bassum
Wilh. Detmers-Janssen, Spedition
Graf-Zeppelin-Ring 19 · 27211 Bassum
Telefon: +49 (0)4241 9393-0 · Telefax: +49 (0)4241 5050

Erlus Logistik-Zentrum Brüggen
Stiegstraße 99 · 41379 Brüggen
Telefon: +49 (0)2157 125954 · Telefax: +49 (0)2157 125230

Erlus Logistik-Zentrum Ronneburg
Brunnenstraße 82 · 07580 Ronneburg
Telefon: +49 (0)36602 399-18 · Telefax: +49 (0)36602 399-75

Erlus Logistik-Zentrum Steinheim
Hermann Enderle, Fuhrunternehmen
Talstraße 2 · 71711 Steinheim-Höpfigheim
Telefon: +49 (0)7144 21467 · Telefax: +49 (0)7144 23066

Erlus AG
Werk Ergoldsbach
Industriestraße 7 · D-84061 Ergoldsbach

Vertriebsbüro / Auftragsannahme
für Schornsteinsysteme
Telefon: +49 (0)8773 18-450, 18-451 
Telefax: +49 (0)8773 18-455, 18-140

Ziegelwerk Bernhard
Erlus-Werk Teistungen
Hundeshagener Str. 3 · 37339 Teistungen
Telefon: +49 (0)36071 826-23 · Telefax: +49 (0)36071 826-22

Vorfrachten für Ergoldsbacher Dachziegel 

ab Logistik-Zentren bitte im 

Werk Neufahrn anfordern

 Importør:

Komproment ApS., Jellingvej 11, DK-9230 Svenstrup J.

Tlf. 96 52 07 10 · Fax 96 52 01 11

E-Mail: salg@komproment.dk · Homepage: www.komproment.dk

Producent

Erlus AG, Hauptstraße 106, D-84088 Neufahrn/NB

Telefon: +49 (0)8773 18-0, Telefax: +49 (0)8773 18-300, 
E-Mail: info@erlus.com, Internet: www.erlus.com

 Ædelengoberet rodtræ

 Ædelengoberet diamantsort 

Brazilbrun engoberet 
(kun E58 tagsten)

Kobberbrun/Lotusbrun


