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Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange tilfælde 
bliver udsat for fygesne og slagregn i kortere eller læn-
gere perioder. Et forkert, dårligt monteret eller beska-
diget undertag kan medføre store og dyre skader på 
tagkonstruktionen. Dette undertag er blandt de bedste 
diffusionsåbne undertage på markedet. Undertaget er 
gennemtestet på Teknologisk Institut. Der gives 10 års 
totalgaranti, se side 11.

Montageanvisning med principdetaljer er vejledende 
materiale, der skal tilpasses den konkrete ejendom. 
Inden tagudskiftningen opstartes, er det vigtigt, at man 
er opmærksom på den til enhver tid gældende lovgiv-
ning samt anvisninger på området: 

Lovgivning
• Bygningsreglement – BR 95, inkl. alle tillæg
• Bygningsreglement for småhuse – BR-S 98, inkl. alle 

tillæg

Almen teknisk fælleseje
• BYG-ERFA
• SBI-anvisninger
• TOP byggeblade
• Tegl 36 oplægning af tegltage, nov. 2005.

 1 Snit i tagkonstruktion
 2 Montage, parallel oplægning
 3 Montage på tværs af spær
 4 Tagfodsdetalje med udhæng
 5 Tagfodsdetalje uden udhæng
 6 Forsænket skotrende ved tagfod
 7 Snit i forsænket skotrende
 8 Kip-løsning
 9 Grat-løsning
 10 Forsænket skotrende ved kip

 11 Forsænket skotrende ved kvist
 12 Lille gennemføring af undertag
 13 Stor gennemføring af undertag
 14 Skorsten ved front / side
 15 Spring i tagfladen / brandkam
 16 Skorsten, top / side
 17 Ovenlysvindue
 18 Gavl med udhæng
 19 Gavl uden udhæng
 20 Reparation af undertag
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3	 Montage	på	tværs	af	spær		
Første bane monteres på tværs af spærrene. De efter-
følgende baner monteres også på tværs af spærrene. 
Overlæg mellem bane 1 og 2 er min. 300 mm. Fra 30˚ 
hældning skal øvrige overlæg være på 150 mm. Fra 
20˚ skal overlæg være 200 mm. Fodblik monteres og 
undertag klæbes fast med tag og undertagsklæb, 
type 01. Undertaget skal monteres stramt, maks. ned-
bøjning 5 mm. Undertaget fastholdes midlertidigt, 
indtil afstandslister monteres med hæfteklammer.

A Der skal altid være min. 15 mm afstand mellem 
lægte og undertag.

1		 Snit	i	tagkonstruktion
Det anbefales, at der er 20 mm luft mellem undertag 
og isolering. Samtidig anbefales ventilation i tagfod 
og i kip. Denne løsning vil bevirke, at der også kan 
ventileres i frostvejr (lukket undertag). Undertaget 
kan anvendes til alle tagtyper og spærkonstruktioner.
Afstandslister skal altid være trykimprægnerede (ikke 
kemisk træbeskyttelse).

2	 Montage,	parallel	oplægning		
Første bane monteres altid på tværs af spærrene. 
De øvrige baner monteres parallelt med spærrene 
og føres min. 300 mm ned i den tværgående bane. 
De parallelle baner lægges med minimum 100 mm 
overlæg. Fodblik monteres, og undertag klæbes fast 
med tag og undertagsklæb, type 01. Undertaget skal 
monteres stramt (maks. nedbøjning: 5 mm). Under-
taget fastholdes midlertidigt, indtil afstandslister 
monteres med hæfteklammer.

A Der skal altid være min. 15 mm afstand mellem 
lægte og undertag.

3

1

2



�

4	 Tagfodsdetalje	uden	udhæng
Overgang til tagrenden opbygges af 18 mm vand-
fast krydsfiner, der slidses ved spær. Min. afstand til 
overkant af spær er 30 mm. Pladen skal min. have 5˚ 
fald imod tagrenden. Ventilation mellem isolering 
og undertag etableres bag ved tagrenden. Overgang 
mellem vindbræt, spær og murværk fuges. 
Nederste bane monteres altid vandret.
Se også detalje 1 i brochuren ”Sådan lægger du tag”.  

6	 Forsænket	skotrende	ved	tagfod
Skotrendeplade af 18 mm krydsfiner skæres imellem 
spær. Fodplade føres ud i skotrenden (vand løftes op 
i tagrenden). Første undertagsbane fastgøres i skot-
renden (fra fod til kip). Skotrendebund tilpasses, eller 
alternativt monteres Topflex på den første meter. 
Skotrende i aluminium / zink i resten af skotrenden 
fastgøres. Undertag føres min. 150 mm ud i skot-
renden. Overlægget klæbes med tag- og undertags-
klæb, type 01. Yderligere detaljer, se ”Byg-Erfa (27) 
971125”.

5	 Tagfodsdetalje	med	udhæng
Overgang til tagrenden opbygges af 18 mm vand-
fast krydsfiner, der slidses ved spær. Min. afstand til 
overkant af spær er 30 mm. Pladen skal min. have 5˚ 
fald imod tagrenden. Ventilation mellem isolering 
og undertag etableres i udhænget. Nederste bane 
monteres altid vandret. 
Se også detalje 2 i brochuren ”Sådan lægger du tag”.
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7	 Snit	i	forsænket	skotrende
Krydsfiner monteres i plan med overkant af spær. 
Udvendig kant afrundes således, at undertaget 
ikke beskadiges. Overlægget imellem undertag og 
skotrendes forkant og bagkant klæbes med tag- og 
undertagsklæb, type 01. Min. overlæg i samlinger er 
150 mm.

8	 Kip-løsning
Bærelægte til samling af undertag i kip monteres 
mellem spær. Undertag overlapper med minimum 
200 mm.
Ventilationsstudse i undertag monteres i andenøver-
ste række ved spær. Antal studse er 1 stk./spætfag/
side.

9	 Grat-løsning
Undertag overlapper med minimum 200 mm.
Ventilationsstudse i undertag monteres i anden-øver-
ste række ved spær. Antal studse er 1 stk./spætfag/
side.
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11	Forsænket	skotrende	ved	kvist
Skotrendeplade af 18 mm krydsfiner skæres imellem 
spær. Fodplade føres fra kvist ud i skotrenden (vand 
løftes op i tagrenden). Fodplade føres fra midt skot-
rende og min. 3 tagsten ud i taget. Denne fodplade 
understøttes af en krydsfinerplade. Første undertags-
bane fastgøres i skotrenden (fra fod til kip) og 3 sten 
ud, og i skotrend bund monteres Topflex. 
Skotrende i aluminium / zink monteres i resten af 
skotrenden. Undertag føres min. 150 mm ud i skot-
renden. Overlægget klæbes med tag- og undertags-
klæb, type 01. Yderligere info kan findes på  
www.godetage.dk og www.komproment.dk.

12	Lille	gennemføring	af	undertag
Ved mindre gennemføringer, f.eks. udluftningshætte, 
anbefales at anvende præfabrikerede udluftnings-
krave. Der kan også etableres en krydsfinerunder-
konstruktion til at understøtte undertaget, og til 
fastgørelse af isoleringsrør. Oven over gennemføring 
monteres afvandingsrende med fald mod tilstødende 
spærfag. Hvis vand afledes i spærfag ved siden af, 
skal vand afledes min. 10 cm fra fastandslister. Under-
tag klæbes i afvandingsrenden med tag- og under-
tagsklæb, type 01. Det anbefales altid at anvende 
isolerede rør fra de indvendige rum.
Se også detalje 10 i ”Sådan lægger du tag”.

10	Forsænket	skotrende	ved	kip
Skotrendemateriale føres over kip.
Alle samlinger skal klæbes og have min. 150 mm 
overlæg.
Ventilationsstudse monteres i anden-øverste række 
ved spær.
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13	Stor	gennemføring	af	undertag
Ved større gennemføringer skal der etableres en 
krydsfinerunderkonstruktion til at understøtte un-
dertag og til fastgørelse af isoleringsrør. Oven over 
gennemføring monteres afvandingsrende med fald 
mod tilstødende spærfag. Undertag klæbes i afvand-
ingsrenden med tag- og undertagsklæb, type 01. Det 
anbefales altid at anvende isolerede rør fra de ind-
vendige rum. Hvis vand afledes i spærfag ved siden 
af, skal vand afledes min. 10 cm fra fastandslister.

14	Skorsten	ved	front	/	side	
Ved kanten af brandkam samt ved skorstenssider la-
ves der et krydsfinerunderlag til undertaget, der ned-
sænkes mellem spær. Undertag føres min. 150 mm op 
ad væggen og klæbes med tag- og undertagsklæb, 
type 01 til murværk. Inddækning af Topflex klæbes 
til murværk og tagmateriale. Aluminiums inddæk-
ning fræses ind i murværk.
Se også delalje 12 i ”Sådan lægger du tag”.

15	Spring	i	tagfladen	/	brandkam
Der etableres et krydsfinerunderlag til undertaget, 
der nedsænkes mellem spær. Undertag føres min. 
150 mm op ad væggen og klæbes med tag- og 
undertagsklæb, type 01 til murværk. Inddækning af 
Topflex klæbes til murværk og tagmaterialet. Alumi-
niums inddækning fræses ind i murværk.
Se også delalje 9 i ”Sådan lægger du tag”.
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16	Skorsten	top	/	side
Mellem lægte 2 og 3 over skotrenden monteres der 
en afvandingsrende med fald mod tilstødende spær-
fag. For at lede vand væk fra skorstenen etableres 
der en “Svineryg” med fald til begge sider af skorsten-
en. Undertag lægges i skotrenden og tætnes med 
klæb, og skotrende monteres på Svineryggen. Der 
skal være min. 150 mm overlæg mellem skotrende 
og undertag. Undertag føres min. 150 mm op ad 
væggen og klæbes med tag- og undertagsklæb, type 
01 til murværk. Inddækning til siderne af Topflex 
klæbes til murværk og tagmaterialet. Aluminiums 
inddækning fræses ind i murværk. Hvis der anvendes 
Komproment skotrendeinddækning, se anvisningen i 
emballagen eller på www.komproment.dk.

17	Ovenlysvindue
Opbygningen omkring ovenlysvinduet skal foretages 
efter ovenlysproducentens anvisninger. Anvend altid 
afvandingsrende over vinduet. Undertag klæbes i af-
vandingsrenden med tag- og undertagsklæb, type 01.
Det anbefales at montere undertagskrave.
Der skal etableres udluftning i undertaget over og 
under vinduet.

18	Gavl	med	udhæng
Undertaget føres ud til enden af lægten /  
afstandslisten.
Der etableres en opkant på min. 30 mm.
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19	Gavl	uden	udhæng
Undertaget føres opad til muren og fastgøres med 
tag- og undertagsklæb type 01. Som ekstra sikkerhed  
kan der monteres en aluskinne i toppen.

20	Reparation	af	undertag

Små	huller:	Huller på maks. Ø 40 mm kan tætnes 
med reparationstape, type K112.
Store	huller:	Større huller tætnes ved, at der klæbes 
et smigskåret stykke undertag oven på hullet. De 
to stykker undertag klæbes med tag- og undertags-
klæb, type 01, og kanterne klæbes med rep. tape, 
type K112. Hvis reparationen skal udføres tæt på 
afstandslister gøres følgende:
• Afstandslister fjernes på begge sider af hullet.
• Reparationen laves som beskrevet ved store huller 

og afstandslister monteres igen.
Generelt skal følgende overholdes:
• Min. 5°C
• Rene og tørre overflader (skal etableres hvis de 

ikke er der).

19

21	Vandtæt	undertag

Ved taghældning fra 22-12º samt i perioder med me-
gen vind og regn kan vandtæt undertag anbefales.

A Fugetype tag- og undertagsklæb type 01 mellem 
undertagsbaner.

B Fugetype tag- og undertagsklæb mellem afstands-
lister og undertag.
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Materialedata	/	dokumentation
Materiale-  
opbygning

3-lags PP* 
UV-stabiliseret

Fladevægt 280 g/m2

Tykkelse 1,1 mm

Trækstyrke på  
langs/tværs

560/540 N/50mm Pren 13859-1 

Brudforlængelse på 
langs/tværs

50/60 % Pren 13859-1

Rivestyrke på  
langs/tværs

290/265 N Pren 13859-1

Fleksibilitet ved  
lav temperatur

- 40 til + 80˚C 

Vanddamp,  
diffusionsmodstand 
(Z-værdi)

0,70 Gpa s m2/kg Pren 13859-1

Telteffekt Ingen DS 1127 /  
NT BUILD 488

Sømudrivnings- 
fasthed

290/265 N Pren 13859-1

Brandklassificering E DIN 4102

Sd-værdi 0,15 DIN 52615

Vandtæthed W1 Pren 13859-1

Garanti 10 år

Anvendelsesbegrænsninger
Taghældning, mindst (˚) 12 (min. overlæg: 200 mm)

Uegnet til flg.  
tagmaterialer

Ingen

Interimsafdækning, 
maksimalt (mrd)

3

Kompatibilitet i forhold 
til andre materialer

Egne tilbehørsprodukter 
anbefales

* 1. lag: vævet fleece/PP • 2. lag: folie/PP • 3. lag: nålefilt/PP

Materialedata	/	dokumentation
Materiale-  
opbygning

3-lags PP* 
UV-stabiliseret

Fladevægt 150 g/m2

Tykkelse 0,70 mm

Trækstyrke på  
langs/tværs

310/220 N/50mm Pren 13859-1 

Brudforlængelse på 
langs/tværs

70/70 % Pren 13859-1

Rivestyrke på  
langs/tværs

130/170 N Pren 13859-1

Fleksibilitet ved  
lav temperatur

- 40 til + 80˚C 

Vanddamp,  
diffusionsmodstand 
(Z-værdi)

0,22 Gpa s m2/kg Pren 13859-1

Telteffekt Ingen DS 1127 /  
NT BUILD 488

Sømudrivnings- 
fasthed

130/170 N Pren 13859-1

Brandklassificering E DIN 4102

Sd-værdi 0,045 DIN 52615

Vandtæthed W1 Pren 13859-1

Garanti 5 år

Anvendelsesbegrænsninger
Taghældning, mindst (˚) 12 (min. overlæg: 200 mm)

Uegnet til flg.  
tagmaterialer

Ingen

Interimsafdækning, 
maksimalt (mrd)

3

Kompatibilitet i forhold 
til andre materialer

Egne tilbehørsprodukter 
anbefales

* 1. lag: vævet fleece/PP • 2. lag: folie/PP • 3. lag: nålefilt/PP

KOMPROMENT Viking type 280KOMPROMENT type 150

ML MH
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Garantiforhold
Der er følgende garanti på undertaget.

Op	10	års	totalgaranti	(dvs.	inkl.	udskiftning) - se side 10.

Garantien gælder kun hvis undertaget er monteret efter 
Montage anvisningen. 

Garantien er funktionsgaranti, dvs. hvis undertaget ikke 
overholder sin primære funktion, at være vandtæt samt 
diffusionåbent, træder garantien i kraft.

Garantien er forsikringsdækket dvs. uafhængig af  
Producent samt forhandler. Garantien gælder ikke hvis 
der anvendes tape eller fugemasser med indhold af op-
løsningsmidler eller hvis der anvendes afstandslister med 
anden imprægnering end trykimprægnering.

Ventilation	mellem	undertag	og	isolering
Da det ikke er muligt at etablere en 100 % tæt damp-
bremse på indvendig side af isoleringen, anbefales føl-
gende løsning for at undgå skader på træværk:

• Min. 20 mm afstand mellem isolering og undertag.
• Ventileret tagfod og ventilationsstudse ved kip. Se 

detalje 4, 5, 8 og 9.
• Denne løsning vil også bevirke, at tagkonstruktionen 

er ventileret ved minusgrader.

Ventilation	af	tagrum
Tagrummet skal mindst ventileres med 1/500 af det be-
byggede areal. Denne ventilation opnås bedst gennem 
åbninger ved tagfod og kip. Eksempel på beregning af 
nødvendigt ventilationsareal:
• Et hus på 10 x 10 m = 100 m2 kræver:  

100m2	/	500	=	0,2	m2	ventilationsåbning.
• Halvdelen af ventilationsarealet etableres ved tagfod, 

dvs.:  
0,1	m2	:	2	=	0,05	m2	pr.	side.

 Dette giver 0,05 m2 : 10 = 0,005 m eller 5 mm langs 
hele tagfoden. Hvis der monteres insektnet øges, kra-
vet til det dobbelte (10 mm).

Blafring
For at sikre, at der ikke opstår gener mht. blafring, 
anbefales følgende: Undertaget monteres stramt, over-
skydende materiale skæres væk, og der monteres 1 stk. 
undertagsstrammer pr. m2 midt i mellem spær. 
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Jellingvej 11  ·  DK-9230 Svenstrup  ·  Tlf.: +45 9652 0710  ·  Fax: +45 9652 0111  ·  salg@komproment.dk  ·  www.komproment.dk

Undertagsventiler m/net Rørgennemføringer Fodblik

Inddækninger, alu Inddækning til skorsten, t/tagryg RSkotrender

Patenttagfod Afvandingsrende, alu Reparationstape t/undertag, grå

Trekantskiler Tag- og undertagsklæb Type 01 Snefangsrør

Undertagstilbehør


