DETALJER - OVERORDNEDE KRAV
SBI ANVISNING 7, 1951.
DER ER FORESKREVET 100 MM ISOLERING,
TÆT INDERSIDE OG VENTILATION

• Detaljerne skal bidrage til, at den samlede tagkonstruktion opfylder de væsentligste
ydeevnekrav
• Detaljerne må altså ikke forringe egenskaberne for tagkonstruktionen
• Det er detaljerne - som inddækninger, tilslutninger og gennemføringer - der er vanskelige, og
det er normalt også der skaderne sker
• Detaljer skal være gennemarbejdede – i stor udstrækning kan der findes eksempler på
nettet, man kan anvende som udgangspunkt. Ikke alle er lige detaljerede!
• Detaljerne skal altid tilpasses til det aktuelle projekt, fx afhængigt af tagtype, taghældning,
tagdækningsmateriale og vindklasse

6 TAGDETALJER VED FOD, KIP OG GAVL

• Detaljerne skal være bygbare – hele vejen gennem konstruktionen!
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KOMPLEKSITET

• Tagfladen er den del af klimaskærmen, der er mest udsat for vejrets
påvirkninger.

• Lufttæthed - inklusive konvektion (luftstrømning) op i konstruktionen

TAGFOD

Kvalitetssikring handler om at sikre den aftalte kvalitet

Håndværkeren skal kvalitetssikre sit eget arbejde, opfylde kontrolplan og overholde eventuelle
særlige krav til kvalitetssikringen.
• det skal kunne dokumenteres at arbejdet er udført som aftalt og med de aftalte materialer.

- inklusive detaljer

• En forudsætning for et robust og holdbart tag med lang levetid er gode
byggetekniske løsninger

Kvalitetssikring

Rådgiveren kvalitetssikre egne ydelser, skal udarbejde tilsyns- og kontrolplaner, rådgive
bygherren i overensstemmelse med opstillede kvalitetskrav og føre tilsyn med at arbejdet
bliver udført som beskrevet i tilsyns- og kontrolplanen.

Væsentlige egenskaber for tage
• Vandtæthed – nedbør inklusive slagregn og fygesne

• Projekteringen og arbejdet skal BEGGE være udført korrekt - dampspærren
skal være tæt, ventilationsforholdene i tagkonstruktionen korrekte og
gennembrydninger tætte.

Bygherren skal opstille krav til kvalitetsniveau, sikre at der udarbejdes tilsyns- og
kontrolplaner, og forlange af rådgiveren og entreprenøren at de kvalitetssikrer deres ydelser.

• Der bør være mulighed for inspektion og vedligehold af detaljer

• Regn, sne, frost, varme, vind, uv-stråling og luftforurening har stor
indflydelse på tagfladens holdbarhed.

• Afgørende for tagkonstruktionens levetid er, at materialerne er valgt så den
samlede konstruktion fungerer - fx at tagdækning og undertag er valgt så de
passer sammen

Kvalitetssikring af både projekt og udførelse er vigtig for at få et godt resultat

• Jo flere gennemføringer mv. jo større er risikoen for skader.

• Afledning af vand – tagbelægningen føres ca. 30 mm ind over tagrenden
• Undertage afvandes:
• 1. Til tagrende hvor der forventes større vandmængder
• 2. Bag tagrende hvor der kun forventes små vandmængder (enfamilihuse)
• Ventilation under beklædningen og undertaget (afhængigt af type)
• Åbninger sikres mod indtrængning af fygesne, fugle og insekter

• Damptæthed – diffusion
• Ventilation / fugtforhold
• Brandtekniske forhold
• Isoleringskrav/U-værdi
• Levetider (parallelle)
• Kompabitilitet
• Andre – afhængigt af materiale og placering i konstruktionen

Vandafledning ved tagfod

VENTILATIONSKRAV

VENTILEREDE TAGE

VENTILATION

• Kolde tage – ventilerede eller uventilerede: isoleringen ligger inde i

• DISKONTINUERTE TAGE MED ELLER UDEN UNDERTAG

Der skal ventileres
afhængigt af tagets
udformning og eventuelt
undertags egenskaber.

konstruktionen, så en del af den bærende konstruktion bliver kold om vinteren.
Tagkonstruktionen er normalt ventileret, men kan også være uventileret.

• TEGL
• BETON,
• SKIFER M.V.

• Tage med stor hældning: hældning over 10 °

• MED DIFFUSIONSTÆT OG KONTINUERT TAGDÆKNING

• Tage med lille hældning: hældning under 10 °

- TAGPAP
- TAGFOLIE
- METALTAGE
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Fugtbelastningsklasse
(DS/EN
ISO13788)

Uventileret
med
fugtadaptiv
dampspærre

Uventileret
med
diffusionsåbent undertag

Ventileret
med diffusionstæt
undertag

Ventileret
tagpaptag
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Varmt tag
uventileret

1

+

+

+

+

+

2

+

+

+

+

+

3

(+)

+

+

+

+

4

+

1)

5

+

1)

1) I anvendelsesklasse 4 og 5 skal der foretages en fugtteknisk
vurdering/beregning af risikoen for fugtophobning.
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SPALTE OVER ISOLERING
Husdybde
m

Indtil 16
over 16

KIPLØSNINGER

Ventilationsspaltens højde i mm
Fast undertag

Banevarer eller
fleksible plader

45

70

Vurderes/beregnes

Vurderes/beregnes

• Ventilation sker ofte ved kip som i givet fald forsynes med
ventilationsåbninger
• Åbninger skal sikres mod indtrængning af vand, fygesne, fugle og
insekter
• Kip kan også laves uden ventilation, fx med sten lagt i mørtel eller med
rygningsbånd eller fra side til side ved lave hældninger (under 10 °)
16

15

GAVLLØSNINGER
• Afledning af vand – tagbelægningen føres ca. 30 mm ind over tagrenden
• Undertage afvandes:
• 1. Til tagrende hvor der forventes større vandmængder
• 2. Bag tagrende hvor der kun forventes små vandmængder (enfamilihuse)

• Ventilation under beklædningen og undertaget (afhængigt af type)
• Åbninger sikres mod indtrængning af fygesne, fugle og insekter
• Sikres mod brandsmitte

ANDRE DETALJER

DAMPSPÆRREN SKAL VÆRE TÆT
• Det er en forudsætning for funktionen for både diffusionstætte og
diffusionsåbne undertage, at dampspærren er tæt.
• Ellers er der risiko for konvektion af fugtig luft op i tagkonstruktionen.
• Gælder både nye og gamle huse

Dampspærren skal være tæt !

• Derfor må der som hovedregel monteres ny dampspærre ved renovering af tage
• Pudsede lofter duer ikke mere som dampspærre
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Dampspærren kræver fast underlag
og klæbet eller tapet samling for at
blive lufttæt

Det er forudsat at loftet er 20 m2, Z-værdien af dampspærren er 250, at spalten
er 1 mm bred og 1 m lang, der er 6 m til loft og vindhastigheden er 6 m/s.

Dampspærrer ved renovering
 Ved nybyggeri altid dampspærre; ved renovering evt. modificering afhængigt
af brugen
 Udgangspunktet er: lufttæthed, dampspærre så langt som det er muligt (løs
de lette opgaver, løs de mulige opgaver)
 Max 2 personer betyder at fugttilskuddet falder fra 10 til 5 liter – vi er så
nede i fugtbelastningsklasse 1. Hvor mange m3 luft er der pr beboer/bruger?
 Hvad sker der ved ændring af brugeradfærd/ nye - og eventuelt flere
beboere

Pudsede lofter
Pudsede lofter har – hvis de er intakte – den væsentlige egenskab, at
loftsfladen er lufttæt. Derved hindres, at fugt transporteres fra
indeklimaet og ud i konstruktionerne ved luftstrømning (konvektion).
• BAGMUR: TEGL

Tidligere: Vanddamp fra diffusion op gennem loftet blev fjernet med
ventilationsluften, og luften blev desuden delvis opvarmet af varmetabet
gennem de sparsomt isolerede konstruktioner.

• TILSLUTNING/KIP (LODRET SNIT)
• HULMUR, 408 MM
• SKRÅT TAG
• TAG MED ENSIDIGT FALD, 25°

Med de nye isoleringstykkelser: Konstruktionerne bliver koldere og
dermed stiger RF.
Det kan derfor ikke længere antages, at fugt i nødvendigt omfang kan
fjernes ved naturlig ventilation (ventilationsluften kan ikke ”bære” så
meget fugt, når den er kold). Tommelfingerregel: 150 mm er grænsen.

• TEGL I BAGMUR
• UNDERTAG, BANEVARE
• U-VÆRDIER
• U,L: IKKE OPLYST
• U,V: IKKE OPLYST

• BAGMUR: LETKLINKERBLOKKE
• LETKL.BLOKKE
• TAGFOD (LODRET SNIT)
• GITTER- OG HANEBÅNDSSPÆR
• TAG MED UDHÆNG, 25°
GITTERSPÆR
• LETKLINKERBLOKKE I BAGMUR
• KOMBINATIONSVÆG, 460 MM

GENNEMFØRING AF
VENTILATIONSKANAL
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Spørgsmål ??

