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Vedligeholdelse
Halotén 2000 undertag kræver ingen vedligeholdelse. Jævnligt skal 
tagets udhæng dog efterses. Kontrollér at vand fra under-taget uhind-
ret kan ledes i tagrende, og kontrollér fri passage  i ventilationsåbnin-
ger.

Transport og opbevaring
Rullerne opbevares stående på et plant og tørt underlag, overdækket 
eller under tag indtil montage finder sted. I frostvejr opbevares rul-
lerne i opvarmet lokale, og aldrig under +5°.

OBS
Ved valg af undertagsprodukt, bør altid undersøges, hvilke kvalitets-
krav  tagmaterialeproducenten stiller til undertaget.

Service
Yderligere information vedrørende Halotén 2000 kan findes  på 
www.cembrit.dk eller ved at kontakte en af vores medarbejdere   i 
Teknisk Afdeling på 97 37 24 66.

Salg
Halotén 2000 samt tilbehør  forhandles over hele landet hos trælast- 
og byggemateriale forretninger, som også giver råd og vejledning om 
produkternes anvendelse.

min. 150 mm
min. 100 mm

c/c 1 m

På tværs af spærene
Banerne monteres med 150 mm overlæg. Vertikale endestøds-
samlinger monteres altid over spær og med 100 mm overlæg. 
Overskydende materiale bortskæres altid, så blafrelyde undgås.

Halotén 2000

1 Diffusionstæt banevare

2 Anvendes under falstagsten, skifer og  
	 profilerede	stålplader

3 Anvendes ned til 14° taghældning

4  Altid luftspalte mellem undertag og 
isolering  (min. 70 mm)

5  Altid ventilationsåbninger ved tagfod 
og rygning – enten med ventiler eller 
ventilationsspalte 

6  Monteres på tværs af spærene  
(max. spærafstand c/c 1 m)

7  Overlæg:  Min. 150 mm

8  Større stykker overskydende materiale 
bortskæres

9  Fastgørelse enten med 2,5 x 25 mm 
varmforzinkede stål papsøm eller hæfte-
klammer med min. 25 mm rygbredde  og 
benlængde i tråd Ø1,53 mm

10  Den færdige tagdækning monteres  
senest en måned efter montage af 
Halotén  2000

11  Opbevares stående og overdækket  
og aldrig under +5°
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DetaljerTilbehør

170 mm

230 mm

Ø100 mm

270 mm

450 mm

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

Cembrit ovenlyskrave

Cembrit gennemføring

Halotén 2000 specialklæber

Cembrit Tagrumsventil

Ventilationsareal
m/net: 50 cm2

u/net: 75 cm2

Min. 450 mm

I kolde perioder bør undertaget opbevares i opvarmet lokale 
umiddelbart før montagen. Ved udsigt til sne skal det færdigmon-
terede undertag beskyttes mod evt. snelast ved overdækning 
med presenning, placeret oven på taglægter.

Ligeledes bør man, i kolde perioder, være særlig omhyggelig med 
korrekt opstramning af undertaget.

De to gennemgående linier på Halotén 2000 banernes overside 
viser henholdsvis 100 og 150 mm overlæg. Ved tagfod klæbes 
undertaget til fodblik med Halotén 2000 specialklæber.

Målforhold (ca. mål)
Rullebredde m 1,1

Rullelængde m 50

Rulleareal m2 55

m2/150 mm overlæg 47,5

Vægtforhold (ca. vægt)
Kg/rulle 25

Kg/m2 monteret 0,6

Tagfod med udhæng Tagfod uden udhæng

Ventilation i kip  
med ventiler

Ventilation i kip  
med luftspalte

Vindskede Skotrende


