MONTERING
PF 2300 SBS SPLIT
OG PRENOTAG

Undertagsmembran til fast undertag på underlag af krydsfiner eller brædder. Diffusionstæt og der skal derfor sikres en
korrekt ventilation under brædderne eller krydsfineren. Kan
udlægges såvel parallelt med tagfod som i tagets faldretning.
Anbefales udlagt på tværs af faldet.
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Specifikationer
Tætte og åbne tagdækninger
Ved den konstruktive opbygning af undertaget skelnes der imellem ”tætte” tagdækninger og ”åbne” tagdækninger.
Til tætte tagdækninger henregnes falstagsten, bølgeplader af fibercement, stålplader etc.
Til åbne tagdækninger henregnes normalt de fleste typer vingetagsten herunder de såkaldte ”økonomitegl”, fibercementplader udført som diagonalskifre etc.

Tag med forholdsvis lav hældning og åben tagdækning. Der anvendes
1-lag tagpap. Afstandslisterne er affasede og inddækkede.

Tagpapbaner sømmes til bræddeunderlag (eller plader) på tværs af tagets faldretning. Fastgørelse til
underlaget sker pr. 60-80 cm og 2 cm fra kanten. For
at forhindre at vindsug, under byggeperioden, river
tagpappen løs, monteres afstandslister i takt med
udlægning af tagpap.

Tagpap på brædder, krydsfiner/OSB plader
Taghældning

Type tagdækning

α ≥ 25°

Tæt
eller
åben

PF 2300 SBS Split/Prenotag

Sømmes

Selvklæbende

Koldklæbes

Nej

25° > α ≥ 11,1°

Tæt
Åben

PF 2300 SBS Split/Prenotag
PF 2300 SBS Split/Prenotag

Sømmes
Sømmes

Selvklæbende
Selvklæbende

Koldklæbes
Koldklæbes

Nej
Ja *

Tagpaptype

Fastgørelse

Tætning af
overlæg

Tætning af
endeoverlæg

Inddækkes
afstandslister?

*På PF 2300 SBS Split / Prenotag inddækkes afstandslister med PTM DuraFlex (PF 3500 SBS). Strimler over afstandslister
svejses.
Ved taghældning mindre end 11,1° henvises der til PTM-anvisning Undertage.
Kildematerialer: PTM-anvisning Undertage
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Montering
Illustrationer
Fig. 1

Beskrivelse
•	PF 2300 SBS Split / Prenotag sømmes til træunderlaget på tværs af
tagets faldretning (Fig. 1). Fastgørelse
til underlaget sker pr. 60-80 cm og 2
cm fra kanten.

Fig. 2

Slipfolien løftes op, hvorefter der
sømmes og slipfolien lægges tilbage
(Fig. 1).
• Efter sømning skal begge slipfolier af
på samme tid.
Slipfolien trækkes af bagsiden samtidig med slipfolien fra oversiden.
Overlægget trykkes ned mod den
underliggende plade. (Fig. 2)

Fig. 3

For at forhindre at vindsug, under
byggeperioden, river undertagsmembranen løs, monteres afstandslister i
takt med udlægning af membranen
(Fig. 4).
•	Skal undertagsmembranen, i en periode, ligge uden afstandslister, skal
den sømmes med to rækker søm, der
krydssømmes pr. 6 cm, 2 cm og 6 cm
fra banekant.
•	Alle endeoverlæg koldklæbes med
Klæbeasfalt (Fig. 3).

Fig. 4

NB: Er det ikke muligt, at gå på taget
på grund af taghældningen, bør man
lægte taget samtidig med udlægning af
undertaget.
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