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Produktinformation
Produkt
DE-flex ventilation omfatter ventilationsprodukter til tagflade, rygning, 
grat og tagfod. DE-flex produkterne er nemme at tilslutte aftræksrør, som 
samles enten med PVC-lim eller spændebånd afhængigt af valg af rørtype.

Materiale
Produkter af plast fremstilles af slagfast og vejrbestandigt plast.

Udformning
DE-flex hætter til aftræksrør er udformet sådan, at låget er parallelt med 
tagfladen, hvorved risikoen for vindnedslag og støj formindskes.
DE-flex hætter leveres til Eternit® bølgeplader, Eternit® skifre samt  
built-up tage.

Farver
DE-flex hætterne leveres i farver svarende til Eternit® bølgeplader  
og Eternit® skifre.

Overflade-
behandlet Farver Format 

mm
Tykkelse 

mm

Eternit® B5 
bølgeplade Nej 1 1020 x 1220 6

Eternit® B6 
bølgeplade Ja 6 1090 x 1220 6

Eternit® B7 
bølgeplade Ja 5 1100 x 610 6

Eternit® B9 
bølgeplade Nej 1 1030 x 1220 6

Eternit® bølgeplader

Grå Rødbrun

Mokka

Sortblå

Teglrød Antracit

Mørkegrå
Ubehandlet

Overflade-
behandlet Farver Format 

mm
Tykkelse 

mm

Eternit® 
skifer Ja 2

300 x 600
400 x 400
600 x 600

4

Eternit® 
Westerland Ja 1 300 x 600 4

Eternit® skifer

Sortblå Mørkegrå
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Produktinformation

Rygning/grat

Tagfod

DE-flex element  
til tagrums ventilation
til Eternit® skifer  
(komplet rygning)
Ventilationsareal: 100 cm2 pr. lbm. 
pr. tagside.

DE-flex fuglegitre 
til tagfod.
Ventilationsareal: 
B5: 120 cm2, B6 og B7: 150 cm2, B9: 200 cm2

DE-flex plastudhængsklodser 
med ventilation.
Ventilationsareal:  
100 cm2  pr. lbm. pr. tagside.

Tagrumsventil 
til fast undertag
Ventilationsareal: 52 cm2

DE-flex rygningsbånd 
til konisk rygning.
Ventilationsareal: 160 cm2  pr. lbm.

DE-flex rygningselement 
under vinkelrygning ved bølgeplader. 
Monteres med 130 mm tagskrue.
Ventilationsareal: 100 cm2  pr. lbm.  
pr. tagside.

DE-flex tagrumsventil med net
til Halotén 2000 undertag
Inkl. hulskabelon
Ventilationsareal: ca. 75 cm2

DE-flex to-delt zinkelement  
til tagrums ventilation
til Eternit® skifer
Taghældning max. 45°.
Ventilationsareal: 100 cm2 pr. lbm.  
pr. tagside.

DE-flex isoleringsindsats 
med Ø160 mm overgang  
til hætter

DE-flex hætte 
til aftræksrør.
Ventilationsareal: 210 cm2

DE-flex hætte 
til tag rumsventilation  gennem tagflade. 
Ventilationsareal: 200 cm2

DE-flex hætte 
til faldstamme udluftning

DE-flex hætte 
til tagrums ventilation gennem  vinkelryg ning.  
Ventilationsareal: 200 cm2
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Tagrumsventilation
Myndighedskrav
Tagkonstruktioner, som indeholder fugtfølsomme materialer, skal sikres 
imod skadelig kondens gennem ventilering. Ventilationsåbninger skal 
fordeles  jævnt over den flade, som skal ventileres.
Der etableres altid luftindtag ved tagfod og luftudtag ved rygning.
Ventilationsåbningernes samlede areal skal ifølge SBI-anvisningerne nr. 178 
og 189, være mindst 1/500 af det samlede bebyggede areal. Udregning af 
ventilationsareal: 1/500 x husets længde x husets bredde.
Ved bygningsbredder over 10 m skal der etableres yderligere ventilations-
åbninger i tagfladen eller kip.

Regneeksempel: Et hus har et bebygget areal på 150 m2. 1/500 af 150 m2 = 
3000 cm2. Dette fordeles med ¼ (750 cm2) til hver tagfod, og ½  
(1500 cm2) til kip.

Uudnyttet tagrum  
– ventileret
Uuudnyttede tagrum skal ventileres fra tagfod/rygning for at undgå at 
fugtig luft kondenserer i konstruktionen og på tagdækningen.
• Ventilation tagfod – tagfod/rygning.

Udnyttet tagetage  
– ventileret
Tagrummet i bygninger med udnyttet tagetage, eller med loft til kip, 
skal ventileres fra tagfod til rygning.
• Ventilation fra tagfod til rygning.
• Ingen hindring for ventilationsluften/fri luftspalte.

Udnyttet tagetage  
– kvist og ovenlysvindue
Dette eksempel viser en tagkonstruktion, hvor løsningen med ventilation  
fra tagfod til rygning ikke slår til. Forhindringer i form af ovenlys og 
kviste gør det nødvendigt at supplere med ventilationshætter til at sikre 
ventilationen .
• Kompliceret konstruktion kræver nærmere vurdering.
• Alle sektioner skal ventileres.
• Ventilation fra tagfod til rygning er ikke tilstrækkeligt.
•  Små ventilationshætter anvendes til at sikre ventilationen,  

hvor der er forhindringer.

•  Alle dele af tagkonstruktionen skal vurderes mht. ventilationsbehov. 
Hver sektion (f.eks. mellem spær) skal ventileres.

•  Luftindtag ved tagfod placeres langs hele udhænget. Fri passage af 
luftstrøm  i alle sektioner, idet luften altid vil strømme bedst hvor 
modstanden  er mindst.

•  Hele tagrummet, og ikke kun hulrummet mellem tagdækning og 
undertag , skal ventileres.

•  Mange små ventilationsåbninger er mere effektive end få store.
•  Ved store tagflader (mere end 10 m fra tagfod til rygning) kan det 
være nødvendigt at placere taghætter midt i tagfladen. Specielt hvor 
isoleringen  følger taghældningen, kan modstanden ellers blive for 
stor.

•  Ventilation i spærfag med vinduer, lysplader, eller kviste løses 
individuelt  ved at placere taghætter umiddelbart under og over 
forhindringerne.

Hvor der er forhindringer som ovenlysvindue eller kvist, skal der suppleres med 
f.eks. taghætter til at lede luften henholdsvis ud og ind.

Ventilation i tagrummet er afhængig af vind og termisk opdrift for at fungere.

Den bedste form for tagventilation opnås, hvor der ikke er forhindringer fra 
tagfod til rygning.

Ventilationsluften strømmer ud ved rygningen på grund af trykforskellen fra 
tagfod til kip, samt den termiske opdrift. Ventilation på tværs af spærfag er 
vanskeligt.
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Rumventilation
Myndighedskrav BR-2008

6.3.1.2 Beboelsesbygninger
Stk. 1. I ethvert beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der være 
en udelufttilførsel på mindst 0,35 l/s pr. m2. Indeluft skal fjernes gennem  
udsugning  i køkken, baderum, wc-rum, bryggers og lignende rum, i 
enfamilie huse eventuelt gennem naturlig ventilation. I boliger i etage-
byggeri skal der fra køkken mindst udsuges en volumenstrøm på 20 l/s, og 
fra bade- og wc-rum skal der mindst udsuges en volumenstrøm på 15 l/s. 
I samtlige etageboliger og enfamiliehuse skal der monteres en emhætte 
med mekanisk udsugning over komfur. Udeluft skal tilføres boligens 
beboelsesrum enten gennem udluftningsventiler, styrede vinduer eller ved 
mekanisk indblæsning.

Kort om rumventilation
•  Indeluften tilføres vanddamp fra personer, dyr, planter, tøjvask og 

øvrige aktiviteter i huset – typisk 15-20 liter vand i døgnet fra en 
gennemsnitsfamilie .

•  For at fjerne fugten, skal luften under normale forhold som minimum 
skiftes 0,5 gange i timen. I belastede rum gerne mere.

•  Det naturlige luftskifte er især i ældre boliger oftest meget ujævn og 
dårlig fordelt, hvorfor også kontrolleret ventilation er nødvendigt.

•  Det er dårlig økonomi at spare så meget på varmen, at der opstår 
fugtproblemer i boligen. Tør luft er er samtidigt billigere at opvarme end 
fugtig luft.

•  Udluftning fjerner altid vanddamp fra rummet. Selv i regnvejr!
•  God ventilation i boligen kræver tilførsel af frisk luft gennem luftindtag 

og fri cirkulation fra rum til rum, samt afkast via kanaler fra de mest 
fugtige rum, såsom køkken og bad.

Undgå kondens i taghætter
Indsatserne medvirker til at undgå kondensproblemer, som kan forplante 
sig til loftkonstruktioner mv.
Herudover medvirker isoleringen til at opretholde de termiske kræfter.

Isoleres kun dele af aftræksløsningen vil der kunne opstå kodens, hvor luften 
køles og den relative fugtighed dermed når 100%. Kun ved at isolere både rør 
og hætte kan man undgå denne kondensdannelse.

Opdriften i kanalerne, temperaturforskellen og vindpåvirkningen af bygningen er 
drivkraften i systemet. Aftrækshætterne bør placeres nær ved tagryggen, idet der 
som hovedregel er undertryk her.
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Rumventilation
Naturlig ventilation
Ved naturlig ventilation udnyttes den termiske opdrift i aftrækskanalerne. 
Ved aftrækskanalens afslutning i taghætten bevirker vindens undertryk at 
den varme fugtige rumluft føres bort fra boligrummene.
Kanaler til naturlig ventilation bør føres lodret op gennem tagrummet 
og tilsluttes høje hætter, der sikrer at tilfredsstillende trækforhold kan 
etableres.
En bøjningsvinkel med lodret bør ikke  
overstige 45°. Jf. SBI 216.

Mekanisk ventilation
Effektiv og styret udskiftning af den fugtige rumluft er en af 
forudsætningerne  for et godt indeklima.
Til sikring mod unødigt energispild kan benyttes  
en hygrostat med indstillelig  maksimal ønsket 
relativ fugtighed i rummet, bevægelses sensor, 
tidsur eller termostat, der starter ventilatoren 
over forudindstillet temperatur .

Varmegenvindingsanlæg
Den taghætte, du anvender i dag, passer også perfekt til 
varmegenvindingsanlæg .
Ved at anvende hætter opnår du, at løsningen udføres med et kendt 
produkt, der 100% passer til tagdækningen og som endvidere opfylder 
kravene for hætter til varmegenvindingsanlæg.

Hætter til faldstammeudluftning
Hætter til faldrør kan leveres i forskellige udgaver og med passende 
overgangsstykker.
Hætterne kan leveres i farve som tagmaterialet . 
DE-flex udluftningshætter til faldstamme 
udluftning opfylder kravet i DS 432 om, at 
udluftningshætter skal føres minimum 50 mm 
over tagfladen.

Skorstenseffekten fører den fugtige 
boligluft bort over taget.

Behovsstyret boligventilation etableres 
med mekanisk ventilation.

Effektiv udluftning af faldstamme.

Flere og flere installerer et mekanisk ventilationssystem med varmegenvinding. 
Især ved gulvvarme er det nødvendigt at etablere mekanisk ventilation, fordi 
der ikke sker en konvektion (cirkulering) af luften, som ved radiatorbaseret 
opvarmning.
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En stærk partner
Cembrit er en af Danmarks førende leverandører af kvalitetsmaterialer til tag- og 
facadeløsninger . Med moderne produktionsfaciliteter hos vores søster selskaber i flere 
europæiske lande og et bredt lokalt distributionsnet er vi en attraktiv samarbejdspartne r 
for både private og professionelle bygherrer.

Hos Cembrit er vi stolte over at kunne tilbyde et bredt sortiment af produkter, der 
dækker  næsten ethvert behov til tag eller facade. Vores tekniske afdeling står altid til 
rådighed med råd og vejledning i alle byggeriets faser – fra projektering til montage og 
vedligeholdelse. 

Læs mere på www.cembrit.dk eller ring på telefon 99 37 22 22 for yderligere oplysninger.

Forhandling
DE-flex ventilation forhandles over hele lande t af trælast- og byggemateriale forretninger, 
som også giver gode råd og vejledning om produkternes  anvendelse.

Forhandler:

Blad: 440

December 2008

Vedligeholdelse
DE-flex ventilationsprodukter skal ikke vedligeholdes for at bevare udseende og funktion.

Service
Vor tekniske serviceafdeling bistår gerne med rådgivning i projekteringsfasen, og vort landsdækkende 
net af konsulenter giver råd og vejledning, såvel på tegnestuen som på byggepladsen.
Cembrit udgiver løbende et fyldestgørende informationsmateriale, der fortæller om produkternes 
egenskaber og anvendelse.
Materialet kan rekvireres ved henvendelse til Cembrit.
Cembrit er for leverancer til byggeri i Danmark tilsluttet byggeleveranceklausulen.


