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Tagshingles kan lægges direkte på et plant, sømfast underlag med mindst 1:5
(11,3°) 20 cm/m taghældning. Denne type tagmateriale er bedst egnet til
ventilerede tage, såkaldte kolde tage. Sørg derfor for, at hulrummet under taget
ventileres effektivt via udhænget og til rygning/tagryggen.
Tagshingles kan anvendes på gamle tagpaptage, forudsat at de opfylder kravene
til et fungerende undertag med hensyn til planhed og lignende. Sørg også for, at
tagbrædderne under det gamle tagpap er i god stand.
Ved taghældning mellem 11,3°- 26,5° skal der først udlægges et lag underpap.
Ved taghældninger over 26,5° kan underpap evt. udelades. Det anbefales, at man
altid anvender en underpap. Underpap lægges vandret på tagfladen.
Tagshinglespladerne er lette at lægge selv. Der behøves kun hammer, kniv,
tommestok, galvaniserede papsøm og snor samt Klæbeasfalt til afslutningerne.
Den enkelte pakke indeholder ca. 3 m2 og vejer ca. 27 kg. På steder med udsat
beliggenhed eller ved taghældninger over 70° skal vedhæftningen sikres med
f.eks. varmluftpistol.
Tagshingles er meget lette. Et tag med tagshingles vejer mellem 7,7 og 9,4 kg pr.
kvadratmeter, afhængig af mønster og type. Dette kan sammenlignes med
eksempelvis tagsten, som vejer ca. 40-50 kg pr. kvadratmeter. Det betyder meget,
når taget på et ældre hus skal lægges om. Den lave vægt gør tagshingles lette at
transportere. Både frem til byggepladsen og op på taget.
Læs mere om tagshingles i brochure og monteringsvejledning
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KUNDEINFORMATION
Bemærk! Pakken bør opbevares køligt og ikke i direkte sollys for at undgå sammenklistring.
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