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Produktinformation
Generelt
Cembrit Weather Safe er en ubrændbar og glat plade, der kombinerer lav 
vægt og høj styrke. Pladen er diffusionsåben og kan derfor anvendes til 
både ventilerede  og uventilerede konstruktioner. Cembrit Weather safe er 
DUKO klassificeret  i klasse MH.

Cembrit Weather Safe beskytter den underliggende isolering og tagkon-
struktion effektivt  mod slagregn og fygesne. Weather Safe kan anvendes 
ved taghældninger ned til 14°, dog afhængig af anvisningerne for det valgte 
tagdæknings materiale.

Der skal foretages midlertidig afdækning, hvis undertaget skal stå uafdæk-
ket  i mere end seks måneder. Undertaget kan monteres i fugtigt vejr, men 
ikke i regn- eller frostvejr.

Materiale
Cembrit Weather Safe er produceret af grå cement, mineralsk filler og 
cellulose fibre. Pladerne fremtræder i den naturlige grå farve for cement-
baserede materialer og har en let glitrende, hård og slidstærk overflade. På 
pladens  bagside er påtrykt pladedata.

Mål og vægt
Format mm 1200 x 2700
Tykkelse mm 4,5
Kg pr. plade 21,71
Kg pr. m2 6,70

Tape
Format mm 75 100
Pr. rulle m 10 10

Materialeforbrug pr. m2

Plader stk. 0,31
Tape m 0,37 0,83
Skruer stk. 7,5
Papsøm stk. 2,5

Tilskæring 
Cembrit Weather Safe kan bearbejdes med normalt værktøj til hårdt træ. 

Følgende værktøjer kan benytte til afskæring:
• Ridseværktøj til afbrækning
• Stationær bordsav
• Håndrundsav med styreskinne

Saven påmonteres diamantklinge med kontinuerlig kant og sideskær, 36/44 
kornstørrelse – periferihastighed: 30 m/sek. 

Mindre tildannelser kan ske med almindelig fukssvans. 

Udskæringer inde på pladen kan udføres med stiksav med hårdmetal 
klinge.

Reparation
Reparation af mindre huller
Mindre huller repareres med tape.

Reparation af større huller
Der anvendes et stykke undertagsplade, som fastgøres med Cembrit 
undertags skruer og tætnes med Haloténklæber i to bånd omkring hullet .

Ventilation
Cembrit Weather Safe er diffusionsåben (z-værdi 3 GPa s m2/kg). Derfor 
kan tagkonstruktionen opbygges uden ventiler i undertaget, og isolerings-
lag kan placeres tæt mod forskalling.

I tagkonstruktioner, hvor der vil være risiko for en forstærket fugtophob-
ning, eksempelvis defekt dampspærre, utætte loftluger eller dårligt isole-
rede aftræksrør, anbefaler Cembrit at supplere med ventiler i undertaget 
og 50 mm afstand mellem forskalling og isoleringslag .

Ventilationsarealet skal være jævnt fordelt over hele tagfladen og udgøre 
mindst 1/500 af det bebyggede areal. Der bør etableres luftindtag ved 
tagfod og luftudtag ved rygning. Ventilationsåbningerne kan etableres ved 
anvendelse af Cembrit tagrumsventiler. 

Mellem tagdækning og undertag er den naturlige ventilation igennem 
drænrenden (min. 32 mm afstandslister) normalt tilstrækkelig. 

Brandklasse A2-s2, d0
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Tilbehør
Tape til samlinger
1,0 x 75 mm
PAA 7010

Plisseret tape  
til taggennemførring
4 x 120 mm

Cembrit Undertagsskrue
Med borespids og EPDM-
tætningsskive
4,5 x 25 mm (til træ)
Stålkvalitet: rustfri stå A2
Pakker á 100 stk. inkl. skruebit

Haloténklæber
210 ml

Zinkprofil
0,6 x 1000 mm

Cembrit ventil  
til fast undertag

Krave til taggennemførring
150 x 150 mm

Papsøm
2,5 x 25 mm

Cembrit  ovenlyskrave
Til anvendelse ved tætning af 
skorsten

Ridsekniv

Hvor tilbehør fikseres med undertagsskrue, skal emnet 
altid understøttes af forskalling eller krydsfinér.
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Undertagets opbygning

Skrueafstand 400 mm

Øverste kant sømmes c/c 400

12
15

 m
m

400 mm

400 mm

Samlinger
Cembrit Weather Safe monteres med 4 mm 
lodrette fugesamlinger, der tætnes med 75 mm 
Cembrit undertagstape. Cembrit Weather Safe 
monteres med 15 mm vandrette indbyrdes af- 
stande. Samlingen  understøttes af forskallings-
brædder. 

I kolde perioder opbevares tapen i opvarmet 
rum inden monatge (min+5°).

Understøtninger
Cembrit Weather Safe monteres på høvlede 
forskallingsbrædder, min. 21 x 95 mm max. pr. 
400 mm. Cembrit Weather Safe monteres på 
tværs af spærene i tagets længderetning. Oven-
nævnte gælder ved spærafstand max. c/c 1 m.  
Ved større spær afstande etableres hjælpespær.

Montage foretages fra tagfod mod kip. Pladen 
fastgøres uden forborring med 4,5 x 25 mm 
skruer, dog sømmes øverste kant med 2,5 x 
25 mm galvaniserede papsøm.

Endestød tætnes med tape, der afskæres ved 
nederste kant af den vandrette tape. 

I samlingen monteres Cembrit undertagstape som 
et ”Z”, med tapen under den overliggende plade og 
over den underliggende plade.
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Montering

Tværsnit

Kip, uventileret

Undertag samles over kip med 4 mm fuge og 
tætnes med Cembrit undertagstape. 

Gavl
Imellem forskalling og vindskede monteres 
vinkelprofil af zink. Inden montage af undertag 
fuges med Haloténklæber på vinkelprofil. 
Afstanden  imellem undertag og vindskede er 10 
mm. Herefter monteres afstandsliste og lægter 
ligeledes med 10 mm afstand til vindskede . 
Zinkprofil skal understøttes af forskalling  i hele 
vindskedens længde.

Tagfod 
Tagfod opbygges med vandfast krydsfinér, fod-
blik, en strimmel undertag, en stribe fugemasse 
og tape. Der udfræses og monteres  rendejern, 
inden fodblik monteres . Der udlægges  en stribe 
Haloténklæber, inden montage  af undertags-
strimmel. Der afsluttes  med en strimmel tape 
på undertag og den første  forskalling. Den 
første  forskalling monteres  knas med fodbræt.

Generelt
Undertagskontruktionen er diffusionsåben, 
derfor  er det muligt at udnytte hele spær-
hovedets  dimension til isoleringslag.

Gavl med udhæng

Gavl uden udhæng

Krydsfinér hæves på underlag af tildannet 
trækile .

Gavl med udhængGavl med udhæng

Tagfod med udhæng

Krydsfinér hæves på underlag af forskalling.

Tagfod uden udhæng

Til af “bære” udhæng monteres 38 x 50 mm 
UNP-profiler.  Antal afhængig af spærhovedets 
længde.
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Montering

Skotrende afslutning ved tagfod

Krydsfinér hæves på underlag af forskalling, så 
undertaget bliver ført ud i tagrende. (se detalje 
”Tagfod med udhæng”).

Skotrende lige forløbSkotrende ved kip

Skotrende Skotrende

Plader tildannes i smig med 4 mm fuge ved kip 
og der tætnes med tape imellem skotrende  
og kip.

Skotrende afslutning ved kvist

Fodbræt og undertag smigskæres mod skot rende. 
Blyerstatning skubbes op under skotrende zink, 
undertag, ovenforliggende tagmateriale og mode-
leres på plads til aktuel tag-profil.

Grat

Til ekstra understøtning mellem forskalling, 
monteres der 21 x 45 forskalling på grat. 
Undertaget tildannes i smig med 4 mm fuge og 
tætnes med tape.

Spring i tagfladen / brandkam

Efter montage af forskalling monteres vinkel-
profil langs “spring i tagfladen”. Der tætnes med 
Haloténklæber mellem zinkprofil og undertag/
væg. Undertag, afstandsliste og lægte afsluttes 
med 10 mm afstand til mur. Zinkprofil under-
støttes i hele sammenbygningens længde.

Ved udløb af skotrende føres undertag op over understøtningsplade. Understøtningspladens 
højdeniveau  (H) skal være 20 mm under toppen  af lægteniveau.

Skotrende
Skotrendeplade af 18 mm krydsfinér i 450 mm 
bredde (til begge sider) monteres direkte  ovenpå  
spærhoved. Til understøting af forskalling , som 
rammer skotrenden ”udenfor” spærhoved, 
monteres 21 x 95 mm forskalling  på underside 
af skotrende (krydsfiner). Skotrendeplader i 
zink eller lignende fastgøres til kryds fineren. 
Umiddelbart før montage af undertagsplader  
udlægges en fuge Haloténklæber . Undertaget 
føres min. 150 mm ud i skotrende.

H

Lægte-
niveau



7

Montering

Skorsten, nedenfor og overgang 
nedre hjørne

Skorsten
Cembrit ovenlyskrave monteres omkring skor-
sten  og fastgøres med Cembrit undertagsskrue 
pr. 400 mm. Der tætnes med Halotén klæber 
mellem ovenlyskrave og undertag.

Taggennemføring

Max. 150 x 150 mm rør. Der skæres ud i 
undertaget med stiksav eller ridsekniv. Som 
skabelon bruges Cembrit tag gennem  føringen. 
Der fastgøres med Cembrit undertagsskruer og 
tætnes med Halotén klæber.

Montering af tagrumsventil

Der skæres ud i undertaget ved at bruge stiksav. 
Som skabelon anvendes Cembrit tagrumsventil. 
Der tætnes med Haloténklæber, og ventilen 
fastgøres med 4 stk. Cembrit undertagsskruer. 
Ventilationsareal: 52 cm2.

Skorsten, ovenfor og overgang  
øvre hjørne

Ventilationskanal, afvanding ovenfor

Undertaget tildannes omkring gennemføringen, 
og der tætnes med plisseret tape. 

Ovenlyskrave

Ved montage af ovenlysvindue anvendes VELUX 
tætningskrave.

Reparation af huller

Der tildannes et passende  stykke undertag, 
som monteres diagonalt med tagfladen. 
Reparations stykket fastgøres med Cembrit 
undertagsskruer og tætnes med haloténklæber.

Generelt
Ovenfor alle taggennemføringer monteres afvandingsprofil med min. 50 mm fald. Der tætnes  med 
Haloténklæber og profilet fast gøres  med Cembrit undertagsskruer. Profilet skal understøttes af 
forskalling  eller krydsfinér.
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Detaljer
Tagfod med udhæng Tagfod med udhæng

Tagfod med gesims

Tagfodsløsning fra 25°.

Fodblik

4,5 mm Cembrit Weather Safe

22 x 95 mm forskalling

Haloténklæber Tape

38 x 73 mm lægte

Opklodsning

32 mm trykimp. afstandsliste

Ventilation

4,5 mm Cembrit Weather Safe

22 x 95 mm forskalling

Tape

38 x 73 mm lægte

32 mm trykimp. afstandsliste

Ventilation

Kip med ventilation

22 x 95 mm forskalling

32 mm afstandsliste

Tape 

Ventilation 

4,5 mm Cembrit Weather Safe

Kip ventilation med hætter

Haloténklæber

4,5 x 25 mm  
undertagsskrue 

Ventilation 
Hætte til udluftning

4,5 mm Cembrit Weather Safe

Tape 

32 mm afstandsliste 

22 x 95 mm forskalling

Skotrende

Tagfodsløsning fra 14° til 25°.

Haloténklæber

22 x 95 mm forskalling

Strimmel af krydsfinér

Strimmel af krydsfinér

min. 450 mm

4,5 mm Cembrit Weather Safe 

32 mm afstandsliste

4,5 mm Cembrit Weather Safe

22
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Detaljer
Muret gavl med udhæng

Aluprofil

32 mm trykimp. afstandsliste

4,5 mm Cembrit Weather Safe

38 x 73 mm lægte

38 x 50 mm UNP profil

Fugemasse 22 x 95 mm forskalling

Max. 500 mm

Muret gavl uden udhæng

Fugemasse 

4,5 mm Cembrit Weather Safe

32 mm afstandsliste 

Zinkprofil 22 x 95 mm forskalling

Muret gavl med gesims

4,5 mm Cembrit Weather Safe

22 x 95 mm forskalling

Fugemasse 32 mm afstandsliste 

Zinkprofil 

Bygningsspring

Zinkprofil 

Haloténklæber

22 x 95 mm forskallling

4,5 mm Cembrit Weather Safe

32 mm afstandsliste 

Skorsten øvre tilslutning Grat

Indækningskrave

22 x 95 mm forskalling

Halotén- 
klæber

32 m trykimp. afstandsliste

38 x 73 mm lægte

Haloténklæber

Afvandingsrende

”Svineryg” 18 mm krydsfinér

4,5 mm Cembrit Weather Safe

22 x 95 mm forskalling

32 mm afstandsliste 

4,5 mm Cembrit Weather Safe Understøtning på grat 

Understøtning på grat

Tape 
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Detaljer
Ovenlys

VELUX ovenlyskrave

32 mm trykimp. afstandsliste

Længdesnit

200 mm bred papstrimmel påsvejst undertag

VELUX afvandingsrende

4,5 mm Cembrit 
Weather Safe

VELUX ovenlyskrave

32 mm trykimp. 
afstandsliste

22 x 95 mm 
forskalling

Tværsnit VELUX

4,5 mm Cembrit Weather Safe

38 x 73 mm lægte

Side/bund kvist

Montage forskalling

Tape

22 x 95 mm forskalling

4,5 mm Cembrit Weather Safe

32 mm afstandsliste

Zinkprofil

Haloténklæber

22 x 95 mm forskallling

4,5 mm Cembrit Weather Safe

32 mm afstandsliste

1170 

1215 

15

405 
405 

405 

Første forskalling 
monteres knas med fodbræt

Min. 22 x 95 mm forskalling
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Detaljer
Taggennembrydninger

Zinkprofil 4,5 x 25 mm undertagsskrue 

Plisseret tape 

Haloténklæber

4,5 x 25 mm undertagsskrue 

Haloténklæber

Halotén- 
klæber

4,5 x 25 mm undertagsskrue Hætte til udluftning 

Hætte til udluftning 

Krydsfinér

Zinkprofil

Plisseret tape

Lægter
Nedenstående skemaer viser, hvilke og hvor mange søm, som skal 
anvendes , ved indirekte fastgørelse til lægter. Ved indirekte fastgørelse 
anvendes min. 32 mm afstandsliste, i øvrigt henvises til TOP’s TRÆ 51 
”taglægter”.

Afstandslister
Der anvendes som minimum altid 32 x 45 mm trykimprægnerede 
afstandslister.

Tre-etages bygninger  
med facadehøjde max 10 m
Tabel C. Taglægter 38 x 73 mm, spærafstand 1,00 m, let tag 
(15-25 kg/m2), taghældning 15-45º og lægteafstand 0,27 m.

Gavltype jf figur 5 og 6  
i TRÆ 51

Antal søm  
2,8 x 63 mm

Max gavludhæng for 
terrænkategori  (m)

Normal-
spær

Gavl-
spær I II III

Ingen gavlspærindrykning 1* 3 0,79 0,91 1,00
Gavlspærindrykning på 0,5 m 1* 3 0,39 0,46 0,60

*) I Terrænkategori 1 anvendes 2 søm hvis taghældning < 19°.

Tabel D. Taglægter 38 x 73 mm, spærafstand 1,00 m, tungt tag 
(40-55 kg/m2), taghældning min. 25º og lægteafstand 0,36 m.

Gavltype jf figur 5 og 6  
i TRÆ 51

Antal søm  
2,8 x 63 mm

Max gavludhæng for 
terrænkategori  (m)

Normal-
spær

Gavl-
spær I II III

Ingen gavlspærindrykning 1 2 0,47 0,55 0,71
Gavlspærindrykning på 0,5 m 1 3 0,30 0,40 0,53

En-etages bygninger  
med facadehøjde max 3 m
Tabel A. Taglægter 38 x 73 mm, spærafstand 1,00 m, let tag 
(15-25 kg/m2), taghældning 15-45º og lægteafstand 0,27 m.

Gavltype jf figur 5 og 6  
i TRÆ 51

Antal søm  
2,8 x 63 mm

Max gavludhæng for 
terrænkategori  (m)

Normal-
spær

Gavl-
spær I II III

Ingen gavlspærindrykning 1 2 0,68 0,83 0,94
Gavlspærindrykning på 0,5 m 1 2 0,29 0,43 0,59

Tabel B. Taglægter 38 x 73 mm, spærafstand 1,00 m, tungt tag 
(40-55 kg/m2), taghældning min. 25º og lægteafstand 0,36 m.

Gavltype jf figur 5 og 6  
i TRÆ 51

Antal søm  
2,8 x 63 mm

Max gavludhæng for 
terrænkategori  (m)

Normal-
spær

Gavl-
spær I II III

Ingen gavlspærindrykning 1 2 0,58 0,72 0,77
Gavlspærindrykning på 0,5 m 1 3 0,40 0,50 0,63
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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 søsterselskaber i flere europæiske lande og et bredt 
lokalt distributionsnet er vi en attraktiv samarbejdspartner for både pri-vate og professionelle byg-
herrer.

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 vedligehold-else.  Alle produkter fra Cembrit 
er fremstillet af miljøvenlige materialer og efter de strengeste kvalitetsnormer på ISO 9001 certi-
ficerede fabrikker.  Vores garanti er blandt markedets bedste.

Vi anbefaler, at det kontrolleres på www.cembrit.dk om denne monteringsvejledning er den seneste 
udgave.

Garanti
Cembrit Weather Safe er omfattet af 15 års Cembrit Garanti. 

Salg
Produkterne omfattet af denne montagevejledning forhandles over hele landet af trælast- og bygge-
materialeforretninger, som også giver gode råd og vejledning om produkternes anvendelse .

Forhandler:

Plastemballagen skal 
fjernes straks efter at 
pladerne er modtaget på 
byggepladsen.

Opbevaring og håndtering på byggepladsen

Pallen afdækkes her-
efter med presenning 
og afstandspinde, så 
pladestakken er ven-
tileret. Begræns opbe-
varingstiden på byggepladsen.

Ved opbevaring på 
bygge plads i mere end 
2-3 uger bør 
produkterne 
opbevares  
under tag.

Cembrit produkter skal 
altid opbevares på tørt 
og plant underlag

Cembrit produkter skal 
opbevares på et tørt og 
plant underlag. Der må 
ikke stables mere end 5 
paller oven på hinanden.

Sikkerhed
Som for alle øvrige byggematerialer er 
sikkerheds forholdene i forbindelse med 
bearbejdning  af Cembrit produkter un-
der kastet arbejdsmiljølovens bestem-
melser: 

Nedbrydning og renovering
Cembrit produceret før 1988 kan inde-
holde asbest, og skal behandles efter de 
gældende regler herfor. Gældende be- 
kendtgørelser kan fås ved henvendelse 
til Arbejdstilsynet eller på www.at.dk/
vejledninger/C-2-2.

Støvkoncentration
Der stilles ikke særskilte krav til værk-
tøjer og arbejdsmetoder for bearbejdning 
af Cembrit produkter, sådan som disse 
produceres i dag. Bearbejdning er dog 
underkastet almindeligt gældende regler. 
Der henvises til gældende bekendtgør-
elser. Støv fra Cembrit plader karakte-
riseres som mineralsk støv. Der må ikke 
anvendes værktøjer eller arbejdsmetoder, 
der forringer sikkerhed og sundhed. Hvis 
det ikke er muligt at overholde grænse-
værdier, skal der anvendes et dertil 
egnet åndedrætsværn.
 
 


