TILLYKKE MED
DIT NYE TAG
Et kvalitetstag – udført med
produkter fra Phønix Tag Materialer

DANSK
TAGPAP

GIV DIT TAG
EN LANG LEVETID
Som alle andre ting, der skal holde i mange år, kræver dit nye tag vedligeholdelse og eftersyn.
Denne folder giver dig en vejledning i, hvordan du sikrer dig et godt tag mange år frem.

Det almindelige vedligehold

Tagnedløb og tagrender

Tag

Et tagpaptag indebærer, at du
to gange om året går op på
taget for at:

Rens tagnedløb og tagrender
for blade mv. samtidig checkes,
at der er et bladfang i hvert tagnedløb. Bladfanget forhindrer
at blade, grene mv. kommer
ned i afløbsrøret og tilstopper
systemet. Du kan selv sætte
nye bladfang i.

Fej taget fri for blade og snavs.
Har der været håndværkere på
taget for at udføre arbejde på
en anden bygningsdel, bør tagfladen efterses for søm, skruer
og andre materialerester.

• Feje
• Rense tagnedløb og tagrender
• Kontrollere tagets tilstand
• Potentielle skadesmuligheder
der observeres, udbedres

Hvis der er træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense tagbrønde mere
end to gange årligt.
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Skifersten
Fjern løse skifersten der har
samlet sig i skotrende, bag
ovenlys og lignende.

Tagpappet er fra fabrikken
fremstillet med et overskud af
skifersten, der i de første par
år vil blæse sammen på taget.
Tabet af denne overskudsskifer
har ikke indflydelse på tagets
levetid.
Tagets kanter
Tagets kanter efterses for revner i inddækningen. Kontroller
også, at aluminiumskapslen
sidder godt fast – hvis ikke, kan
den eftersømmes med aluminiumssøm.
Phønix Tag Materialer

Fuger

Hætter, skorsten mv.

Fuger, hvor tagfladen støder
op mod en mur eller en muret
skorsten, vil inddækningen være
afsluttet med en liste og fuge.
Fugen er ret udsat for bl.a. sollys
– efterse derfor, at den ikke er
revnet, knækket eller sidder løs.

Hætter, skorsten, ovenlysvinduer
mv. efterses. Undersøg også, at
inddækningen og fugen er hel
og ubeskadiget.

Elastiske fuger omkring fugeskinner mv. skal efterses og om
nødvendigt udskiftes hvert 5. år.

Flangeinddækninger skal efterses med fugemasse hvert 5. år.
Sne
Normalt skal sne ikke fjernes,
da taget er beregnet til at
kunne bære snelasten. Hvis
det af andre grunde alligevel er

nødvendigt at fjerne sne, skal
det gøres forsigtigt, og der må
kun anvendes kost for ikke at
beskadige tagdækningen.
Ovenlysvinduer
Med mellemrum bør ovenlysvinduer vaskes med almindeligt
sæbevand og blød kost for at
bevare lysgennemgangen. En
gang årligt efterses ovenlys for
beskadigelser, og eventuelle
skader udbedres.

Slidt overflade
Dele af tagfladen kan være slidt
efter 10-15 år, f.eks. på grund
af særlige vindforhold omkring
taget. Det kan udbedres med en
overstrygning af Grundingsasfalt
og Tagasfalt bestrøet med et nyt
lag skifersten. Det giver taget et
ekstra slidlag, og tagets levetid
forlænges betydeligt.
Læs mere i brochuren:
”Vedligeholdelsesguide” for
nærmere vejledning.

LAD DIN TAGDÆKKER
KLARE FØLGENDE
Større revner og huller
Moderne tagpap har stor styrke
og elasticitet og vil derfor under
normale forhold kunne holde
i mange år uden reparationer
eller udskiftning. Sker der en
perforering af tagpappet, skal

der repareres ved påsvejsning
af et nyt stykke tagpap.
Dampbuler
Der kan i nogle tilfælde opstå
såkaldte dampbuler. Det vil
sige luftlommer mellem de to

lag tagdækning, der hæver,
når solvarmen får luften til at
udvide sig. Dampbuler skæres
op, klæbes ned til underlaget,
og reparationen dækkes med
et stykke nyt tagpap.

HUSK
Har du spørgsmål i forbindelse
med dit tag, er du altid velkommen til at rette henvendelse til os.

Tillykke med dit nye tag3

Phønix Tag Materialer A/S fraskriver sig ansvaret for anvendelse af oplysningerne på dette produktblad.
For yderligere information herom henvises til vores hjemmeside www.phonixtagmaterialer.dk
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