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Produktinformation
Anvendelse

Transport og opbevaring

Halotén 2000 anvendes til selvbærende ventileret undertag for tag
dækninger med tagsten, skifer, profilerede metalplader m.v. Med Halotén
2000 undertag beskyttes den underliggende isolering og tagkonstruktion
effektivt mod slagregn og fygesne. Halotén 2000 kan anvendes ved
taghældninger ned til 14°, dog afhængigt af anvisningerne for det valgte
tagdækningsmateriale.

Halotén 2000 undertag leveres i ruller emballeret i vandfast papirsvøb på
éngangspaller á 18 ruller.
Rullerne skal opbevares stående på et plant og tørt underlag, overdækket
eller under tag indtil montage finder sted. I frostvejr opbevares rullerne i
opvarmet lokale, og aldrig under +5°C.

Med Halotén 2000 undertag spares understrygning, skiferkit m.v. og
dermedmaterialer og arbejdsløn.

Værktøj og tilbehør
Halotén 2000 kan monteres med almindelig håndværktøj. For at sikre god
opstramning indtil afstandslisterne monteres, fastgøres undertaget med
25/25 varmforzinkede stålpapsøm eller hæfteklammer med min. 25 mm
rygbredde og benlængde i Ø1,53 mm tråd. Til klæbning ved fodblik o.l.
anvendes Halotén 2000 specialklæber.
Hvor aftræksrør og faldstammer føres igennem undertaget, anvendes
DE-flex gennemføringer. Til inddækninger ved ovenlysvinduer anvendes
DE-flex ovenlyskrave, som er nærmere beskrevet på side 6. Til effektiv
ventilation mellem undertag og isolering monteres DE-flex tagrums
ventiler i størrelsen Ø100 mm med eller uden net.

Produkt
Halotén 2000 er en diffusionstæt vandafvisende og vindtæt banevare
fremstilletaf polyesterfilt. Den bærende filt er belagt med et tyndt
lag bitumen. For at forhindre sammenklæbning i rullen er materialet i
produktionforløbet påført en tynd filt, ligeledes af polyester.

Ventilationsarealet er 70 cm2 uden net og 50 cm2 med net. Nettet
nedsætterrisikoen for indtrængen af fygesne. Behovet for anvendelse af
net er størst ved bygninger beliggende i vejrmæssigt udsatte områder, ved
konstruktioner med utilgængelige tagrum.

Halotén 2000 banerne er på oversiden forsynet med to gennem
gående sorte linier, placeret henholdsvis 100 og 150 mm fra den ene
kant. Linierneindikerer banernes minimumsoverlæg ved de forskellige
monteringsformer:

DE-flex gennemføringer, tagrumsventiler, ovenlyskrave og Halotén 2000
specialklæber lagerføres som tilbehør.

DE-flex gennemføring
100 mm overlæg ved montering på langs ad spær.
150 mm overlæg ved montering på tværs af spær.

DE-flex Tagrumsventil
170 mm
Ø100 mm

230 mm

Målforhold (ca. mål)
Rullebredde

m

1,1

Rullelængde

m

50

Rulleareal

m2

55

m2/100 mm overlæg

50

m2/150 mm overlæg

47,5

450 mm
270 mm
Ventil monteres så tæt på spær som
muligt. Ventilringen klemmes sammen
om undertagsmateriale, så ringens
inderste kant bukker udad.

Ovenlys

Vægtforhold (ca. vægt)
Kg/rulle

25

Kg/m2 monteret

0,6

Ved montage af ovenlys anvendes inddækning
fra aktuel ovenlysproducent.

DE-flex ovenlyskrave
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Undertagets opbygning
Tagkonstruktion

Dampspærre

Halotén 2000 kan monteres på spær med max c/c afstand på 1 m.
Ved større spærafstande etableres hjælpespær. Undertaget kan monteres
både på langs og på tværs af spærerne.

For at hindre, at fugtig rumluft trænger op gennem isoleringen, og derved
øger risikoen for kondensdannelse, er det meget vigtigt, at dampspærren
er placeret rigtigt og er korrekt monteret med lufttætte samlinger
og tilslutningerog at skader på dampspærren, som er opstået under
montering,er udbedret.

Ventilation
Iflg. BR 08 kap. 4.6, stk. 2, skal bygninger sikres mod skadelig akkumulering
af kondensfugt som følge af fugttransport fra indeluften. Tilstrækkelig
ventilation anses tilgodeset, såfremt ventilationsåbningernes samlede areal
er mindst 1/500 af det samlede bebyggede areal og med ventilationsluften
jævnt fordelt over den ventilerede flade jf. SBI-Anvisning 178, Bygningers
fugtisolering.
Ventilationsåbningerne placeres langs tagfod og rygning med en fordeling,
der svarer til tagets udformning.Ventilationsåbningerne kan etableres
ved anvendelse af DE-flex tagrumsventiler, hætter og elementer til
tagrumsventilation.
Mellem tagdækning og undertag er den naturlige ventilation, der etableres
ved anvendelse af afstandsliste på min. 25 mm, normalt tilstrækkelig.
På undertagets bagside skal der altid etableres effektiv ventilation. Halotén
2000 er diffutionstæt – det betyder, at der altid etableres en projekteret
afstand på min. 70 mm mellem undertag og isolering.
Ved hældningstage med bygningsbredde større end 20 m og, hvor spær
hovedets længde overstiger 12 m, fastlægges ventilationsbehovet ud fra en
fugtteknisk vurdering.
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Undertagets udførelse
Tagdækningen udføres umiddelbart og senest 1 måned efter undertaget
er monteret.Ved montering i meget varmt vejr eller i streng frost skal
Halotén 2000 undertag behandles med forsigtighed, især ved gennem
føringer og tilslutninger. I frostvejr opbevares rullerne i opvarmet lokale
inden oplægning.Ved udsigt til sne, skal undertaget beskyttes mod snelast,
eventuelt ved anvendelse af presenning, placeret oven på taglægter.

For at sikre tilstrækkelig tagrumsventilation og for at undgå blafren og
anden unødig slitage på undertaget, er det meget vigtigt at sørge for
korrekt opstramning af Halotén 2000 undertaget ved monteringen.Vær
opmærksom på tykkelsestolerancer på det anvendte isoleringsmateriale,
således at ventilationshulrummet under undertaget er korrekt (70 mm).
Større stykker overskydende materiale bortskæres.

Ved tagfod klæbes Halotén 2000 undertag på fodblik, der leder vandet ud i
tagrenden. Undertaget klæbes med Halotén 2000 specialklæber i 3 striber,
Ø5 mm dækkende 100 mm bredde.

De to gennemgående linier på Halotén 2000 banernes overside, placeret
100 mm og 150 mm fra den ene kant, og parallelt med denne, angiver det
korrekte minimumsoverlæg ved montering henholdsvis på langs og på
tværs af spærene.

På langs ad spærene

min. 150 mm

Banerne lægges med min. 100 mm sideoverlæg placeret over spærene, og
med min. 150 mm overlæg ved samling af banerne. Banerne fastgøres til
spærene med søm eller klammer. (Se under værktøj og tilbehør).

c/c 1 m

Imellem undertaget og taglægter monteres som min.
25 x 45 mm trykimprægnerede afstandslister på langs
ad spærene. Tykkelse på afstandslister er afhængig
af tagdækningsmaterialet. I forbindelse med Eternit
skifre er tykkelsen 25 mm. Afstandslisterne sømmes
igennemsideoverlæggene i undertaget ned i spærene
med 28/65 varmforzinkede søm pr. 300 mm.
I udhængsområdet kan overlæg og samlinger tætnes yderligere med
Halotén2000 specialklæber. Langs tagrender og skotrender forstærkes
undertaget med en ekstra bane, monteret på tværs af spærene.
min. 100 mm

På tværs af spærene
Halotén 2000 kan afhængig af valgt tagdækningsmateriale også monteres
på tværs af spærene. (Kan anvendes ved alle Eternit skifertyper). Banerne
lægges med min. 150 mm overlæg, og med min. 100 mm overlæg ved
samlinger, der altid skal placeres over et spær. Banerne fastgøres til
spærenemed søm eller klammer. (Se under værktøj og tilbehør).

c/c 1 m

Afhængig af tagdækningsmateriale, monteres der imellem under
tag og taglægter 25 x 45 mm trykimprægnerede afstands
lister. Afstandslisterne sømmes gennem Halotén
2000 undertagetned i spærene med f.eks. 28/65
varmforzinkedesøm pr. 300 mm.
Langs skotrender forstærkes undertaget med en
ekstra bane, i hele skotrendens længde.

min. 100 mm
min. 150 mm
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Montering
Tagfod med udhæng
Undertag til tagrende, stor
taghældning

Tagfod uden udhæng
Undertag til tagrende, stor
taghældning

Gavl uden udhæng
Undertag til mur

Undertag ført til inddækket tagrende. Nederste
lægte erstattet med opklodset bræt.

Luftindtag for ventilation til tagrum bag
tagrende.

Undertaget fastholdes med opkant uden
kontaktmed mørtel.

Tagfod med udhæng
Undertag til tagrende, lav

Tagfod uden udhæng
Undertag til tagrende, lav

Gavl med udhæng
Undertag til udhængsspær

taghældning

taghældning

Bærepladen under undertaget skal være så bred,
at vandansamlinger ikke opstår.

De nederste lægter erstattet med opklodsede
brædder.

Undertaget fastholdes med mørtelfuge over
mur, og med liste på indv. side af udhængsspær.

Tagfod med udhæng
Undertag til tagrende

Tagfod med udhæng
Undertag til tagrende

Gavl med udhæng
Undertag til vindskede

Undertag klæbet på fodblik på bæreplade.
Nederstelægte opklodses for dræn og luft.

Undertag ført til inddækket tagrende. Nederste
lægte erstattet med opklodset bræt.

Undertaget fastholdes med mørtelfuge
over mur, og med vandrende på indv. side af
vindskede.
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Detaljer
Rygning med ventilationsåbning

Skotrende nedfældet i spær

Murtilslutning
Skotrende nedfældet i spær,
også ved skorsten

Min. 450 mm

Ventilationsåbninger imellem rygningsplanke
og vandfaste krydsfinérplader, etableret med
lodrette afstandslister pr. 500 mm. Halotén
2000 klæbes og sømmes til krydsfinérpladen og
afdækkes med zink eller aluminium.

Undertag ført ret ud i skotrende og klæbet med
Halotén 2000 specialklæber på skotrenden.

Undertag ført ret ud i skotrende og klæbet med
Halotén 2000 specialklæber på skotrenden.Ved
længere mure opbygges der fald i skotrenden.

Rygning med
DE-flex element til
tagrumsventilation

Gennemføring for ventilationsrør/faldstammer med DE-flex
gennemføring

Murtilslutning
Undertag op mod mur,
også ved skorsten

Undertag ført over rygning på bærelægte.
20 mm spalte mellem skifrene langs rygning.
DE-flex elementer monteres i lægter gennem
elementernes afstandsklodser med 80 mm lange
skruer. Elementet fås også med zinkkappe.

Mellem DE-flex gennemføring og undertag
tætnes med Halotén 2000 specialklæber.

Undertaget føres op ad mur bag inddækning og
klæbes med Halotén 2000 specialklæber.

Etablering af ventilation over
isoleringmed DE-flex tagrumsventil

Murtilslutning
Undertag langs mur,
også ved skorsten

Ø100 mm

Ventilationsareal:
uden net: ca. 70 cm2
med net: ca. 50 cm2
DE-flex tagrumsventil monteres uden brug af
klæber eller andet tilbehør og så tæt på spær
som muligt.Ventilringen klemmes sammen om
undertagsmateriale, så ringens inderste kant
bukker udad.

Undertaget føres op ad mur bag inddækning og
klæbes med Halotén 2000 specialklæber.
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Vedligeholdelse
Halotén 2000 undertag kræver ingen vedligeholdelse. Med mellemrum skal taget efterses især ved
taggennembrydninger – kviste, ovenlys m.m. Kontrollér at vand fra undertaget uhindret kan ledes i
tagrende, og kontrollér fri passage i ventilationsåbninger.

Service
Vor tekniske serviceafdeling bistår gerne i hele 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 bygge-leveranceklausulen.

Forhandling
Halotén 2000 undertag og Halotén 2000 specialklæber samt tilbehør forhandles over hele landet
af trælast- og byggematerialeforretninger, som også giver råd og vejledning om produkternes
anvendelse.

OBS
Ved valg af undertagsprodukt, bør altid undersøges, hvilke kvalitetskravtagmaterialeproducenten
stiller til undertaget.

En stærk partner
Cembrit er en af Danmarks førende leverandører af kvalitetsmaterialer til tag- og
facadeløsninger. Med moderne produktionsfaciliteter hos vores søsterselskaber i flere
europæiskelande og et bredt lokalt distributionsnet er vi en attraktiv samarbejdspartner
for både private og professionelle bygherrer.

Cembrit A/S

Hos Cembrit er vi stolte over at kunne tilbyde et bredt sortiment af produkter, der
dækkernæsten 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.

Telefax 98 12 00 75

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

Forhandler:

Sohngårdsholmsvej 2
Postboks 763
DK-9100 Aalborg
Telefon 99 37 22 22
E-mail: info@cembrit.dk
www.cembrit.dk

