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Forberedelse

Start med at tage et krydsmål af tagfla-

den (se fig. 1.0) og marker startpunktet, 

så det er vinkelret. Det er en god ide at 

mærke pladernes bredde op på læg-

terne, så man hele tiden har kontrol 

med retningen. Mindre afvigelser kan 

skjules med inddækninger. Ved større 

afvigelser kan der fremstilles tilpassede 

inddækninger.

Mindste taghældning: 15°

Lægteafstand DP Exclusive: 

400 mm. ved modullængde 400 mm. 

Lægteafstand DP Prestige: 

350 mm ved modullængde 350 mm.

Lægteafstand DP Sinus Variant: 

1.070 mm. ved modullængde 1.070 

mm. Modullængderne kan variere fra 

700 - 1.200 mm. 

Lægtning

Lægterne monteres med en indbyrdes 

afstand på 400 mm., 350 mm. eller 

1.070 mm. afhængig af den valgte 

profiltype. Lægteafstanden ved tagfod 

reguleres ind efter den valgte tagfods-

løsning (se fig. 4.0, 5.0 og 6.0). Øverste 

lægte placeres 50 mm. fra kiplinien. 

Lægteafstanden mellem næstsidste 

lægte og lægte ved kip er variabel.

Skruer

Tagpladerne monteres på træ med 

35 mm. selvborende skruer. Til stålåse/

stållægte anvendes 23 mm. selvborende 

skrue til stål. Skruerne skal skrues gen-

nem bølgebunden, og deres placering 

ses på fig. 4.0, 5.0 og 6.0. Se skruefor-

brug på siden med de enkelte profiler.

Montering af tagplader

Monter rende-/konsoljern og fodblik 

på nederste lægte (se fig. 2.0 eller 3.0). 

Pladerne oplægges fra venstre mod højre 

og rettes ind efter en snor, der spændes 

ud ved tagfoden. 

Den 1. plade oplægges og fastgøres 

midlertidigt i nederste lægte. Plade 2 

oplægges og fastgøres til plade 1 med 

overlapskruer i top og bund. Plade 3 

fastgøres til plade 2 med overlapskruer i 

top og bund. Derefter rettes alle 3 plader 

ind efter den udspændte snor og fær-

digmonteres. Næste plade skubbes ind 

under den forrige, så den ligger fastlåst 

i profilen og færdigmonteres, og sådan 

fortsættes montagen. Hvis du bliver 

nødt til at samle pladen på tværs, skal 

overlægget fastgøres med skruer. Vær 

opmærksom på, at plade 2 skal flugte 

med plade 1 (se fig. 1.0). 

Montering af inddækninger

Tagrygning og vindskeder skrues med 

en maks. midtpunktsafstand på 300 

mm, som vist på fig. 4.0, 5.0 og 6.0. 

Ved flere inddækninger efter hinanden 

skal overlæget være mindst 100 mm. Til 

fastgørelse anbefales 23 mm. overlap-

skruer.

Vi har et fuldt sortiment af inddæknin-

ger som f.eks. skotrender, fodblik og 

vindskeder. Såfremt kunden har andre 

ønsker end vores standardsortiment, 

kan det løses ved at fremsende en teg-

ning med data til os. Vi anbefaler dog, 

at inddækninger omkring skorsten ud-

føres af en blikkenslager.

Montering af tætnings- og 

 ventilationsbånd

Under tagrygningen kan man montere 

fugleklodser, hvis man ønsker rygnin-

gens konstruktion helt tæt, eller man 

kan montere ventibånd, såfremt man 

ønsker ventilation (se fig. 4.0, 5.0 og 

6.0). Ved tagfoden kan man montere 

fugleklodser, hvis man ønsker en helt 

tæt konstruktion, eller man kan mon-

tere fuglegitter, såfremt man ønsker 

ventilation (se fig. 4.0, 5.0 og 6.0).

Håndtering

Teglstensprofilerne og Sinus Variant skal 

altid løftes kantstillet og så vidt mu-

ligt i underlagssiden, da overlægsiden 

er mest sårbar. Hvis dette, pga. af læng-

den, ikke er muligt, kan pladerne løftes i 

vandret stilling understøttet af en lægte 

i hver side af pladen.

Løft aldrig pladerne i enderne, da man 

herved kan ”strække” pladen så meget, 

at det vil blive vanskeligt at tilpasse pla-

derne.

Tilskæring

Pladen må ikke tilskæres med vinkelsli-

ber, da galvaniseringen bliver skadet, og 

derved kan der opstå rust, og pladen 

kan blive misfarvet! Brug i stedet en nip-

pelmaskine. Du kan også vælge at købe 

et billigere tilbehør til boremaskinen 

eller købe en specialklinge til rundsav 

med maks. 1.600 omdrejninger, som 

også kan anvendes ved tilskæring. 

Opbevaring

Pladerne leveres på byggepladsen af-

dækket med emballageplader. Pladerne 

skal opbevares tørt og på et plant un-

derlag. Skal pladerne opbevares udenfor 

i længere tid, skal de yderligere afdæk-

kes. Vand og snavs, under oplagringen, 

kan medføre misfarvning af pladerne.

Husk efter montage at fjerne alle spåner 

og andet, der kan ruste fra pladerne. 

Rengøring foretages med en blød bør-

ste og rent vand.

Stålplade

Fodblik & 

rendejern

Stålplade

Lægte 

Fodblik & 

rendejern

Spær

Isoleret konstruktion Uisoleret konstruktion

Rund rygning

Underdug

Rund rygning

Torx skrue

Lægte 

Spær

Afstandsliste

Torx skrue

1
3

5

7

2
4

6

Fig. 1.0

Montagevejledning

Fig. 2.0 Fig. 3.0



e

Fugleklodser eller 
ventibånd

Fugleklodser eller 
ventibånd

Variabel afstand

DP Prestige
Afstand ved modul 350 = 
                                 350 mm c.c. 

DP Prestige

DP Sinus Variant 
Afstand ved modul 1.070 = 
                                 1.070 mm c.c.

DP Sinus Variant 

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og farvegengivelsen i forbindelse med trykprocessen.
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