TAGPAP
INSPIRATION
Pålægningsmetoder med tagpap – med
meget forskellige visuelle udtryk og
anvendelsesområder
DANSK
TAGPAP

Fugletårn i Vorup Enge ved Gudenåen

Kuplen på det naturskønne udkigstårn giver
udfordring til tagbeklædningen. Her udnyttes
tagpappets fleksibilitet, idet det kan formes
frit efter den kreative tagkonstruktion.

Sammenhæng i en kompliceret konstruktion

Denne dome er et godt eksempel på udnyttelse af tagpaps særlige
egenskaber. Tagkonstruktionens ”patchwork” af forskellige flader
stiller store krav til tagdækningsmaterialet; det skal kunne monteres
i forskellige hældningsgrader, have stor tilpasningsevne, smidighed
til at optage konstruktionens (træbygningens) bevægelser og endelig kunne skabe et ydre visuelt udtryk, der skaber helhed i bygningens karakter.
Kun fantasien sætter grænser for anvendelse af tagpap.
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TAGDÆKNINGSTYPER
GLATDÆKNING

LISTEDÆKNING

PLADEDÆKNING

PLANKEDÆKNING

Vælg fri arkitektur
og lang levetid

LAVHÆLDNINGSTAGE

Fri arkitektur til din bolig

Tidens byggeri gør op med dominerende vanetænkning i både materialevalg og arkitektur. Det er et resultat af, at mange nye materialer er udviklet og introduceret med succes – men også et tegn på ”overskud” i byggeprocessen; at både bygherrer og arkitekter ofte vælger et individuelt og anderledes visuelt udtryk på byggeriet.
Derfor vælges tagpap også i flere byggerier end nogensinde før. Tagpap giver bygherrer
og arkitekter de mest frie muligheder for at udforme bygningernes arkitektur. Også når
bygningens form skal opfylde særlige funktionelle krav, giver tagpap den største frihed.

TAGPAPFARVER

SORT NATURSKIFER

Tagpap – uden pap

Samtidig er moderne tagpap et ganske andet produkt end tidligere. Det indeholder ikke
pap – men er et resultat af mange års produktudvikling og er sammensat af polyesterfilt, bitumen, granuleret skifer og gummimaterialet, SBS, der giver tagpappet større
fleksibilitet og dermed større evne til at optage bevægelser fra underlaget. Tagpap er
derfor en moderne tagløsning med en levetid, der fuldt ud kan måle sig med andre
tagløsninger.

Til inspiration

KULSORT

LYS GRÅ

I brochuren her finder du eksempler på pålægningsmetoder med tagpap
– med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelseområder.
God læselyst!

TEGLRØD

SKOVGRØN

HVID

LESSNOX
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Listedækning

– nye muligheder i arkitekturen
Listedækning giver arkitektonisk frihed, ikke mindst på grund af fleksibiliteten i materialet og vide rammer for spændende, arkitektoniske løsninger. Listedækning kan anvendes på tagflader med fald lige fra 1:10 og
opefter. Med Listedækning får du et tag, hvor bygningens øvrige arkitektur
kan videreføres. Og du får mulighed for at arbejde med farver. Phønix Tag
Materialer’s overpap fås som standard med sort skiferbestrøning, men kan
også leveres i f.eks. kulsort, lys grå, teglrød, skovgrøn og hvid. Det giver
variationsmuligheder på tagfladen.

Villa i Askov ved Vejen

Villa i Hundested – Arkitekt: IC Arkitekter as
Tegnestuen Højnæsgaard
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Sommerhus – Dronningmølle

Boligbyggeri i Karrebæksminde
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Listedækning

– et stærkt alternativ til f.eks. tegl
Phønix Tag Materialer har brugt mange ressourcer på at gøre Listedækning til et attraktivt alternativ til øvrige tagbelægningsmuligheder. Vi har
bl.a. lagt mange kræfter i at give tagdækkere en stor håndværksmæssig
kunnen, ligesom der er lagt tid og engagement i udviklingen af tagpappet –
som kun har navnet tilfælles med pap. Tagpap fra Phønix Tag Materialer fås
med en polyesterarmering, der gør det til et fantastisk stærkt og smidigt materiale. Det kan bøjes, bukkes og tilpasses selv de mest vanskelige former.
Samtidig er det vedligeholdelsesfrit i mange år frem. Listerne er fremstillet af
enten hård mineraluld eller trykimprægneret træ.

Sekskantet villa i Fredericia
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Listedækning har rødder hos de gamle fiskere

Listedækning har været brugt i årtier af fiskerne i nogle af
landets mest vindblæste egne. Fiskerne anvendte tjære
til at vedligeholde deres både og fiskeredskaber. Derfor
fandt de det naturligt også at bruge tjæren til hustagene,
der, ligesom redskaberne, skulle kunne modstå vejr og
vind i mange år. Listedækning har på den måde stået sin
prøve. Men der er dog et stort spring i både tid og teknik
fra fiskernes og fortidens tjæretage til nutidens moderne
Listedækninger fra Phønix Tag Materialer. Grundideen er
dog den samme med det karakteristiske, rustikke udseende, hvor listerne bryder tagfladen og gør udtrykket levende
og spændende.

Sommerhus i Fjellerup

Parcelhuse i Middelfart
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Listedækning
De æstetiske muligheder med tagpap er mangfoldige og rige på
variationer, når det skal harmonere med andre materialer og deres
former og farver.

Skægkærhallen
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Skagen Odde Naturcenter er et flot eksempel
på æstetisk byggeri, der harmonerer med
naturomgivelserne. Taget er en kombination
af pyramidetage med Listedækning samt
lavhældningstage med to-lags tagpap.

Dalum Korinth Landbrugsskole – Buet Listedækning

Dyvig Badehotel
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Pladedækning

– byggeri med tradition og karakter
Tagdækning med tagpap giver mange muligheder for at give byggeriet en ganske særlig
karakter og egenart.
En spændende og traditionsrig variant af Plankedækningen er Pladedækning, som giver
taget en karakteristisk vandret profilering. Pladedækningen opbygges ved hjælp af krydsfinersplader, som inddækkes med tagpap. Pladerne lægges på klink.
Underlaget er det samme som ved en Plankedækning.

Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding
Arkitekt: Clausen & Weber A/S
Odense/Svendborg

Pladedækningen er anvendt på 4
pyramider, der afsluttes i særlige
lysindfald af glas.

Fiskerhus i Vorupør fik Pladedækning
og fremstår nu som i 1880.
Respekt for traditionerne og det
nære miljø – og med tagpap som en
integreret del af en helt unik løsning,
der ikke ses mange andre steder.
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Plankedækning

– en utraditionel tagbelægningsform
Plankedækning er en tagdækningsmetode, der giver en ellers glat tagflade et karakterfuldt liniemønster.
Konstruktionen er bygget op som en koldtagskonstruktion med bærende underlag af træbaseret materiale og med
første lag tagpap udført efter traditionel metode. Herpå udføres den dekorative Plankedækning.

Et eksempel på en Plankedækning
er denne hestestald, som er en nybygning til en gammel slægtsgård.
Fundamentet er bygget af kampesten fra den oprindelige gård, mens
selve stalden er opført i sibirisk
lærketræ.
Byggeriet er et godt eksempel på,
hvordan Plankedækning fremhæver
de andre materialer og samtidig
indgår harmonisk i helheden.

Plankedækning

Plankedækning er én af de utraditionelle og dekorative
tagdækningsmetoder, som giver tagpap mange nye
anvendelsesmuligheder.
Plankedækning – her af en nyopført hestestald – giver
bygningen et unikt og særligt arkitektonisk udtryk.
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Æstetisk, arkitekttegnet sommerhus med en spændende tagkonstruktion i forskudte niveauer
– udført med Glatdækning, som giver et enkelt og stilrent udtryk.

Glatdækning

– enkelhed med store ubrudte flader
Glatdækning er den oprindelige pålægningsmetode med tagpap. Den er oftest brugt ved byggerier med ikke
synlige tagkonstruktioner, f.eks. fladt tag. Med moderne tagpapper kan Glatdækning også anvendes på synlige
tagflader, hvor den skaber en smuk enkel tagflade, som understøtter bygningens arkitektur.

LESSNOX – miljøvenlig overpap
Godt for miljøet – og for dig!
Med LESSNOX reducerer du mængden af NOxpartikler i luften.
Det giver en renere luft – til både dig og mig.

Lambæk Vandværk – LESSNOX giver det nye tag
en grøn profil. En særlig overpap, der bidrager til at
nedbryde de skadelige NOx-partikler
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Aarhus Letbane
– LESSNOX og et grønt tag
var de oplagte løsninger
for en virksomhed
med en klar grøn profil

Plejecenter, Lundbyesgade i
Aalborg

Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl
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Før og Efter – Renovering af fibercementtag til tagpap med Listedækning i Frederiksværk

Renovering med tagpap

– vælg en Liste- eller Plankedækning
Uanset om du vælger Phønix Tag Materialer’s Liste- eller Plankedækning, får du en let og æstetisk smuk løsning.
Begge pålægningsmetoder kan udføres på tage med hældning >1:10, og ved renovering vil der sjældent være
behov for ændringer i den bærende tagkonstruktion.
Det enkle udseende gør det muligt at anvende Liste- og Plankedækning sammen med de fleste bygningers arkitektur, konstruktion og farvevalg.
En renovering med Liste- eller Plankedækning er derfor et oplagt valg, når renoveringen skal tilføre arkitektonisk
nutidighed til din bolig.

Se dit hjem med tagpap
Se mulighederne med tagpap på et
udvalg af forskellige hustyper og med
et klik se huset med en Listedækning
eller Glatdækning. Der kan skiftes såvel
facade – som vinduesfarver samt tagpapfarver.
Kom godt i gang på vores hjemmeside: www.nyt-tagpap-tag.nu
14

Før og Efter
– Renovering fra skifertag til en Listedækning

Før og Efter – Renovering fra betontagsten til en
Glatdækning af hele det nye tag. En usædvanlig
løsning med et særdeles flot resultat.
Nyt tag bidrager til lavere energiregning.
Tagpap, isolering og solceller er en stærk kombination – også på et ældre hus.
Det behøver ikke være dyrt eller besværligt at
gøre et halvfjerdserhus energirigtigt – og det kan
oven i købet gøres med et meget smukt resultat.

Tagpap klæder alle tage – lod- eller vandrette

Tagpap kan anvendes i alle tagkonstruktioner – til hældningstage, lavhældningstage (flade tage), på parcelhuse, store
erhvervsbyggerier og mindre bygninger så som carporte, pavillioner m.fl. Tagpap kan også anvendes, hvor andre tagtyper
møder udfordringer. På den gamle mølle udnyttes tagpappets
fleksibilitet og tilpasses nemt den specielle tagkonstruktion.
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