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Hvorfor ISOVER?

ISOVER tagprodukter er fremstillet af glasuld, med alt hvad der hertil hører af egenskaber. 
– Produkterne er lydisolerende, har fremragende akustiske egenskaber i forbindelse med per-
forerede stålpladetage, er ubrændbare og derfor brandsikre, fugt- og vandafvisende og nem-

me at anvende. Alt sammen er med til at skabe en effektiv byggeproces, der sikrer dig det bed-
ste resultat, der lever op til alle krav for et moderne byggeri.

Lav vægt – godt arbejdsmiljø

ISOVER tilbyder ikke bare tagisolering men et godt arbejdsmiljø. Alle 
produkter har en lav vægt uden at gå på kompromis med isoleringsevnen 
– Yderligere leveres ISOVER Robust Lameltag og ISOVER Robust TP på 
isoleringsfødder, som bruges sammen med resten af isoleringen. Herved 
er der, udover den genanvendelige plastfolie, ikke noget affald, når pro-
dukterne er udlagt.

Op til 75% genbrugsglas 

ISOVER Robust tagprodukter indeholder 95% glas og 5% binder. Af gl-
asindholdet er op til 75% genbrugsglas. Udover den åbenlyse miljømæssi-
ge gevinst ved at anvende genbrugsglas, betyder det også, at vi kan pro-
ducere ved en lavere temperatur, hvoraf energiforbruget nedsættes.

100% grøn el

ISOVER Robust tagprodukter er det miljørigtige valg til dit projekt. Fra 1. 
januar 2018 overgik vi til at bruge 100% grøn produktions el, som led i at 
minimere vores CO2 aftryk mest muligt, når vi producerer skræddersyede, 
bæredygtige løsninger til netop dit projekt.

Fik vi nævnt, at ISOVER holder i hele bygningens levetid, uden at isole-
ringsevnen forringes?
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Introduktion

Lovgivning
Uanset om man laver en ny tagkonstruktion eller går i gang med at renovere og efterisolere en 
eksisterende konstruktion, skal man sætte sig ind i gældende regler på området, herunder byg-
ningsreglementet, der stiller krav til U-værdier, brand, fugt m.m.

Varme tage 
Et varmt tag er en tagkonstruktion hvor varmeisoleringen er placeret ovenpå den bærende kon-
struktion, således konstruktionen kommer til at ligge på den varme side af isoleringen. Et varmt 
tag er ofte et lavhældningstag, men kan også være hældningstage.

Et varmt tag er fugt- og varmeteknisk en optimal løsning. Ved at placere isoleringen oven på 
den bærende konstruktion undgår man kuldebroer, der kan forringe isoleringsværdien. Samtidigt 
sikres den bærende konstruktion mod for store temperaturudsving over året, der kan give pro-
blemer med kondens. 

Typisk vil den bærende konstruktion være et betondæk, en trækonstruktion eller ståltrapezpla-
der.   

Dampspærren skal være en bitumenbaseret tagpap, der svejses, for tætte samlinger. Tagdæknin-
gen udføres med tagpap eller tagfolie.
Tagdækning og isolering fastholdes ved mekanisk befæstelse.

Isoleringsløsninger med ISOVER Robust Tagisolering
ISOVER Robust Tagisolering er et bredt sortiment af glasuldsprodukter til isolering af varme tage 
i både nybyggeri og ved efterisolering af eksisterende tage*. Produkterne har en høj trykstyrke 
og danner et stabilt og brandsikkert underlag for tagdækningen.
ISOVER Robust Tagisolering kan udlægges på underlag af beton, træ og stål, uanset om faldet er 
i underlaget, eller om det skal opbygges af isoleringskiler.

Alt efter den ønskede isoleringstykkelse, kan der laves ét- eller flerlagsløsninger. Ligeledes findes 
der i sortimentet forskellige kiletyper, såsom kasserendekiler, modfaldskiler m.m. Det giver mulig-
hed for at lave projektspecifikke isoleringsløsninger. 

ISOVER Robust Tagisolering består af glasuld. Herved har ISOVER Robust tagløsninger gode 
brandegenskaber. Disse er klassificeret som A2-s1, d0 (ubrændbar) iht. EN 13162. 

*ISOVER Robust Tagisolering kan ikke anvendes til tage tiltænkt permanent ophold, såsom altaner, tagter-

rasser og parkeringsdæk. Tilsyn af teknikhuse og tagbrønde er ok.
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Fugt

Etablering af nye tage bør foregå fugtteknisk 
korrekt, så fugtfølsomme materialer i den bæ-
rende konstruktion, sikres mod akkumulering af 
skadelig kondensfugt. Yderligere skal tage være 
udført i materialer, og på en måde, der sikrer 
tæthed mod indtrængning af regn og smelte-
vand fra sne.
Hvis fugt indbygges i tagisoleringen mellem 
dampspærre og tagdækning vil det være van-
skeligt at tørre ud, og der kan gå lang tid, før 
isoleringen er tør. Derfor er det vigtigt, at tag-
arbejdet tilrettelægges således, at isoleringen 
under udlægningen ikke opfugtes. Dette sikres 
ved, at isolerings- og tagdækningsarbejde ud-
føres parallelt, samt, at der ved arbejdsophør afsluttes med midlertidige kantinddækninger (fig.1). 
Herved hindres det, at vandet løber ind under den allerede udlagte isolering. 

Sommerkondens
Sommerkondens i varme tage sker, hvis et betondæk ikke har været tilstrækkeligt udtørret, hvis 
konstruktionen er blevet opfugtet af regn under byggeprocessen eller hvis dampspærren er 
utæt. 
Solpåvirkning driver fugten ned gennem konstruktionen hvor den kondenserer på oversiden af 
dampspærren eller på oversiden af dæk eller loft. Revner eller huller i henholdsvis konstruktion 
og dampspærre vil kunne medføre dryp, og alvorligere konsekvenser kan forekomme i form af 
skimmelsvamp og svampeangreb.
Ved etablering af nye tage vil sommerkondens helt eller delvist kunne undgås ved, at undgå byg-
gefugt i tagkonstruktionen samt sikre en tæt dampspærre. 

Fugtbelastningsklasser
Jævnfør gældende SBI-anvisning er bygninger inddelt i fugtbelastningsklasser, der forholder sig 
til det fugttilskud, der må forventes til indeluften, i vintermånederne november-marts. Fugtind-
holdet er et resultat af udeluftens fugtindhold og de bygningsbestemte aktiviteter. Fugttilskud-
det betinger fugtbelastningsklassen.
 
Fugtbelastnings-

klasse

Fugttilskud ved -5 til 

0°C ude

Bygningskategori

1 2 g/m3 Tørre lagerhaller, idrætshaller uden tilskuere, industribygninger uden fugtproduktion 

2 4 g/m3 Kontorer, forretninger, boliger med normal beboelsestæthed og normal ventilation

3 6 g/m3 Boliger med ukendt eller høj beboelsestæthed, idrætshaller med mange tilskuere

4 8 g/m3 Storkøkkener, kantiner, bade- og omklædningsrum

5 10 g/m3 Specielle bygninger f.eks. vaskerier, bryggerier, svømmehaller

Ved efterisolering er isolansforholdet betinget af fugtbelastningsklassen. For information om det 
enkelte tilfælde se afsnittene for forskellige underlag, samt ”efterisolering”.

Fig. 1: Midlertidig kantinddækning.
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U-værdi

Bygningsreglementet stiller krav til max. U-værdier for konstruktioner, herunder også tagkon-
struktioner. 

Nybyg Tilbygning og ændret 
anvendelse

Ombygning Sommerhus

Opvarmet til ≥5°C ≥15°C ≥5°C ≥5°C ≥5°C

0,20 0,12 0,15 0,12 0,15

 *U-værdierne er mindstekrav fra bygningsreglementet. I praksis vil energirammen sjældent kunne overhol-

des udelukkende ved anvendelse af mindstekravet.

Ved ombygning, vedligehold og udskiftning er der et tillæg til reglerne. Hvis der laves en helt ny 
tagkonstruktion, skal man opfylde kravet, uanset om det er rentabelt eller ej. Er det derimod kun 
tagdækning og isolering der udskiftes, eller lægges der et lag overpap eller tagdug ud på mere 
end 50 % af tagets areal, skal man kun opfylde kravet i det omfang det er rentabelt. Ellers skal 
man finde nærmeste rentable løsning.

Opfyldelse af kravet er rentabelt hvis:     

Under de forskellige underlagskategorier, kan du finde U-værdier for forskellige tagopbygninger

Generel montage af ISOVER Robust Tagisolering

ISOVER Robust Tagisolering skal altid udlægges efter ISOVERs taganvisning og datablade. 

Ved udlægning skal isoleringen altid udlægges tæt i stød, og ved flerlagsløsninger, skal isolerin-
gen udlægges med forskudte samlinger, således man undgår luftspalter ned gennem isolerings-
lagene.

Tilskæring af isoleringen foretages på et plant underlag, og med en storbladet kniv, såsom 
ISOVER kniven eller med en sav uden udlægning. 

Vær opmærksom på, at det under udlægning skal undgås, at den allerede udlagte isolering 
overbelastes. Særligt belastede områder afdækkes med trykfordelende plader, såsom krydsfi-
ner. Det gælder bl.a. gangarealer med materialetransport, områder under og omkring materia-
leopbevaring, ved adgangsveje til taget og andre sammenlignelige områder. Dette gælder både 
under selve udlægningen af isoleringen, men også ved senere færden på tagfladen. Det er meget 
vigtigt, at også andre entreprenører, der færdes på taget, efter at isoleringen er udlagt, afdækker 
arbejdsområder med trykfordelende plader. Desuden skal ethvert byggeri tilrettelægges således, 
at unødvendig trafik på taget undgås. 

årlig besparelse x levetid (40 år)
>1,33

investering
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Underlag af beton
Ved betonunderlag kan faldet enten opbygges i selve betonkonstruktionen eller af isolering.
 
Dampspærre 
Der skal altid udlægges en bitumenbaseret 
dampspærre på den varme side af isolerin-
gen. I fig. 2 kan det ses hvor dampspærren 
skal placeres med et underlag af beton. 
Med en bærende konstruktion af beton, kan 
dampspærren udlægges direkte på beton-
dækket. 
Dampspærren skal monteres korrekt efter 
producentens anvisninger, så den er tæt i 
samlinger, op mod stern, murkroner og ved 
gennembrydninger såsom taghætter, oven-
lys m.m. 

I tilfælde hvor profilerede stålplader støder 
op til betonunderlaget, skal der tages spe-
cielle forholdsregler i forhold til dampspær-
rens placering, (fig. 3) da den på stålplader 
placeres min. 50 mm oppe i isoleringen.

Fig. 2: Principopbygning på betonunderlag.

Fig. 3: Samling mellem ståltrapezplade og 

betonunderlag.
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Isoleringsløsninger

ISOVER Robust Lameltag med ISOVER Robust TP30 som trykfordelene plade

ISOVER Robust Lameltag udlægges som 
nederste lag. Stribemarkeringen på lameller-
ne skal stå lodret på tagfladen. De enkelte 
rækker af lamelblokke skal udlægges med 
forskudte samlinger. Herefter udlægges evt. 
Robust Tagunderlagskiler og til sidst Robust 
TP30, som øverste lag.

Ved udlægning af Robust TP30 skal plade-
samlingerne forskydes  i forhold til lamel-
blokkene.
Der skal anvendes mekanisk fastgørelse af 
isoleringen

U-værdier for forskellige plane isoleringsopbygninger med ISOVER Robust Lamel og Robust TP:
- Kileløsninger udregnes for den konkrete sag/opbygning.

U-værdi 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12

Tykkelse 
mm/vægt 

kg/m2

450/23,55 400/20,83 370/19,36 340/17,89 300/15,93

TP 50 TP 30 TP 30 TP 30 TP 30

Lamel 400 Lamel 370 Lamel 340 Lamel 310 Lamel 270

For detaljer om faldopbygning, se s. 18.

Fig. 4: Robust Lameltag på betonunderlag.
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ISOVER Robust TP – Tagplade i flerlagsopbygning

De tykkeste Robust TP lægges øverst med 
stribemarkeringen nedad. 
Ved supplement med Robust Tagunderlagski-
ler skal disse lægges under øverste lag.

Der skal anvendes mekanisk fastgørelse af 
isoleringen.

U-værdier for forskellige plane isoleringsopbygninger med ISOVER Robust TP:
- Kileløsninger udregnes for den konkrete sag/opbygning.

U-værdi 0,12 0,15 0,20

Tykkelse 
mm/

vægt kg/
m2

300/23,70 231/18,25 180/14,22

TP 120 TP 77

TP 120 TP 77 TP 120

TP 60 TP 77 TP 60

For alle løsninger gælder det, at isoleringen skal udlægges med forskudte samlinger, og slutte 
tæt i stød.
Ligeledes udlægges isoleringen til den ønskede tykkelse, som opfylder det konkrete U-værdi 
krav.

For detaljer om faldopbygning, se s. 18.

Fig. 5: Robust TP på betonunderlag.
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Underlag af ståltrapezplader

Ved underlag af ståltrapezplader kan faldet enten opbygges i selve konstruktionen eller af iso-
lering. Pladerne kan være perforerede eller ikke-perforerede. Valget mellem perforerede og ikke 
perforerede plader er et spørgsmål om akustik. De perforerede plader vil udnytte isoleringens 
lyddæmpende effekt til akustisk regulering af indeklimaet. 

Dampspærre
Der skal altid udlægges en bitumenbaseret 
dampspærre på den varme side af isolerin-
gen. Ståltrapezplader, som del af den bæ-
rende konstruktion, har ikke nogen egentlig 
brandmodstand og yder derfor ikke nogen 
beskyttelse af bagvedliggende materialer. 
Derfor skal en dampspærre, der ikke er klas-
sificeret som klasse A [B-s1-d0] placeres min. 
50 mm oppe i isoleringen. I fig. 6 kan det ses 
hvor dampspærren skal placeres, med et un-
derlag af stål. Dampspærren udlægges altså 
ikke direkte på pladerne.

I stedet udlægges eksempelvis en Robust TP 
50/60 på ståltrapezpladerne, og ovenpå den-
ne udlægges dampspærren. Man skal altid være opmærksom på, at  
den bitumenbaserede dampspærre er placeret max. 1/3  
oppe i isoleringslaget. Det er vigtigt, at dampspærren monteres korrekt efter producentens an-
visninger, så den er tæt i samlinger, op mod murkroner og ved gennembrydninger såsom tag-
hætter, ovenlys m.m.

Ved samling mellem profilerede stålplader og betonunderlag skal der gøres særlige tiltag i for-
hold til placeringen af dampspærren. Se afsnit ”underlag af beton”.

Fig. 6: Principopbygning på 

ståltrapezplader.
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Udlægning
Når underlaget er ståltrapezplader, er det vigtigt at vurdere sammenhængen mellem isole-
ringstykkelse, anlægsflade og fri spændvidde mellem ståltrapezpladetoppene. 

Ved udlægning på stål lægges Robust TP med stribemarkeringen på tværs af ståltrapezplade-
profilet. På fig. 7 er Robust TP udlagt med flyverstød og i fig. 8 med fast underlag. De to løsnin-
ger tillader forskellig maksimale spændvidde, ”a” - mellem ståltrapezpladetoppene. Flyverstød 
tillader mindre spændvidde end fast underlag.

I tabellerne nedenfor er anvist den max. spændvidde mellem ståltrapezpladetoppe ved plade-
samlinger, understøttet på ståltrapezpladetoppene (fig. 8) og ved pladesamlinger udført som 
flyverstød (fig. 7). Det gælder, at anlægsfladen min. skal være 35 mm eller mindst 25% af den 
samlede overflade.  

Flyverstød
Opbygning Isolerings- 

tykkelse
Flyverstød

Max. spændvidde, a

Robust TFP 25 25 -

50 50 200

Robust TP 50 
+ Robust TP 

90 140 230

120 170 230

Fig. 7: Robust tagisolering 

udlagt med flyverstød.

a
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Fast underlag
Opbygning Isolerings- 

tykkelse
Fast underlag

Max. spændvidde, a

Robust TFP 25 25 120

50 50 250

Robust TP 50 
+ Robust TP 

90 140 250

120 170 250

Fig. 8: Robust tagisolering udlagt med  

fast underlag.
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Lyd
ISOVER Robust Tagisolering har en åben porestruktur, hvilket giver meget fine akustikreguleren-
de egenskaber, som er oplagte at udnytte i forbindelse med perforerede ståltrapezplader. Kom-
binationen giver mulighed for en god akustisk regulering af indemiljøet. 

Grafen herover angiver vejledende absorptionskoefficienter for ISOVER Robust Tagisolering ud-
lagt på perforerede ståltrapezplader. 

De oplyste absorptionskoefficienter vil variere afhængigt af ståltrapezprofilets udformning. 
ISOVER tilbyder forskellige løsninger med henblik på kravene til støjreduktion for den enkelte 
opgave. Disse er angivet nedenfor.  
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Tagkonstruktion 1 - Stål-
trapezplade uden fyldning

Tagkonstruktion 2 - Stål-
trapezplade helt udfyldt

Tagkonstruktion 3 - Stål-
trapezplade delvist udfyldt

Tagkonstruktion uden 
perforering

Orienterende laboratoriemålinger af absorptionskoefficient for tagkonstruktioner. Perforeringsgraden af det perforerede areal er 23 %. 

Tagkonstruktion 1 Frekvens α

Ståltrapezplade uden 
udfyldning. ISOVER  
Robust TP med vlies. 
Vlies vendes mod stål-
trapezpladen.

125 0,83

250 0,93

500 0,94

1000 0,48

2000 0,26

4000 0,35

Tagkonstruktion 2 Frekvens α

Ståltrapezplade helt 
udfyldt. Udfyld-
ning med ISOVER 
Trapezstave.
Denne løsning kræver 
vliesdug mellem 
ståltrapezprofilet og 
trapezstavene.

125 0,91

250 0,99

500 0,99

1000 0,57

2000 0,48

4000 0,48

Tagkonstruktion 3 Frekvens α

Ståltrapezplade delvist 
udfyldt. Udfyldning 
med ISOVER Akustik-
strimler.
Denne løsning kræver 
vliesdug mellem 
ståltrapezprofilet og 
trapezstavene.

125 0,86

250 1,09

500 0,99

1000 0,61

2000 0,58

4000 0,47

ISOVER Robust Tagisolering

Dampspærre

ISOVER Robust TP 50/60/77 m. vlies

Perforeret ståltrapezplade

ISOVER Robust Tagisolering

Dampspærre

ISOVER Robust TP 50/60/77 

Perforeret ståltrapezplade m.
ISOVER Trapezstave

ISOVER Robust Tagisolering

Dampspærre

ISOVER Robust TP 50/60/77 

Perforeret ståltrapezplade m.
ISOVER Akustikstrimler

ISOVER Robust Tagisolering

Dampspærre

ISOVER Robust TP 50/60/77 m. vlies

Perforeret ståltrapezplade

ISOVER Robust Tagisolering

Dampspærre

ISOVER Robust TP 50/60/77 

Perforeret ståltrapezplade m.
ISOVER Trapezstave

ISOVER Robust Tagisolering

Dampspærre

ISOVER Robust TP 50/60/77 

Perforeret ståltrapezplade m.
ISOVER Akustikstrimler

ISOVER Robust Tagisolering

Dampspærre

ISOVER Robust TP 50/60/77 m. vlies

Perforeret ståltrapezplade

ISOVER Robust Tagisolering

Dampspærre

ISOVER Robust TP 50/60/77 

Perforeret ståltrapezplade m.
ISOVER Trapezstave

ISOVER Robust Tagisolering

Dampspærre

ISOVER Robust TP 50/60/77 

Perforeret ståltrapezplade m.
ISOVER Akustikstrimler



14   ISOVER Taganvisning    Lavhældningstage

Isoleringsløsninger

ISOVER Robust Lamel med ISOVER Robust TP30/TFP (trykfordelende plade)
For at løfte dampspærren op fra ståltra-
pezpladerne udlægges først en Robust TP 
50/60 direkte på ståltrapezpladerne. 
Hvis ståltrapezpladerne er perforerede, skal 
der anvendes Robust TP med vlies, hvor vli-
es-siden vendes mod ståltrapezpladen.
Herefter udlægges dampspærren, og oven 
på denne, ISOVER Robust Lamel. Stribemar-
keringen på lamellerne skal stå lodret på den 
underliggende flade. De enkelte rækker af 
lamelblokke skal udlægges med forskudte 
samlinger. 
Herefter udlægges evt. Robust Tagunderlag-
skiler og til sidst Robust TP30/TFP. 

Ved udlægning af Robust TP30/TFP skal 
pladesamlingerne forskydes  i forhold til lamelblokkene.
Der skal anvendes mekanisk fastgørelse af isoleringen.

U-værdier for forskellige plane isoleringsopbygninger med ISOVER Robust Lamel, Robust TFP 
og Robust TP:
- Kileløsninger udregnes for den konkrete sag/opbygning

U-værdi 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12

Tykkelse 
mm/vægt 

kg/m2

510/27,72 450/24,78 400/22,63 360/20,37 330/18,90 300/17,52

TP 30 TP 30 TP 30 TP 30 TP 30 TFP 20

Lamel 430 Lamel 370 Lamel 310 Lamel 280 Lamel 250 Lamel 230

*TP 50 *TP 50 *TP 60 *TP 50 *TP 50 *TP 50

*ved perforerede ståltrapezplader anvendes Robust TP 50/60 med vlies.

For detaljer om faldopbygning, se s. 18.

Fig. 9: Robust Lamel på ståtrapezplader.



15Lavhældningstage    ISOVER Taganvisning  

ISOVER Robust TP – Tagplade i flerlagsopbygning
Dampspærren løftes op fra ståltrapez-pla-
derne, ved først at udlægge en Robust TP 
50/60/77 direkte på ståltrapezpladerne og 
herefter dampspærren. Hvis ståltrapezpla-
derne er perforerede, skal der anvendes Ro-
bust TP med vlies, hvor vlies-siden vendes 
mod ståltrapezpladen.
Oven på dampspærren udlægges de tykke-
ste Robust TP øverst og med stribemarke-
ringen nedad. 

Der skal anvendes mekanisk fastgørelse af 
isoleringen.

Ved supplement med Robust Tagunderlag-
skiler skal disse lægges under øverste lag.

U-værdier for forskellige plane isoleringsopbygninger med ISOVER Robust TP:
- Kileløsninger udregnes for den konkrete sag/opbygning

U-værdi 0,12 0,15 0,20

Tykkelse 
mm/vægt 

kg/m2

300/23,70 231/18,25 180/14,25

TP 120 TP 77

TP 120 TP 77 TP 120

**TP 60 **TP 77 **TP 60

*patentanmeldt

**ved perforerede ståltrapezplader anvendes Robust TP 50/60/77 med vlies

For alle løsninger gælder det, at isoleringen skal udlægges med forskudte samlinger, og slutte 
tæt i stød.
Ligeledes udlægges isoleringen til den ønskede tykkelse, som opfylder det konkrete U-værdi 
krav.

For detaljer om faldopbygning, se s. 18.

Fig. 10: Robust TP på ståltrapezplader.

3 x 77*
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Underlag af træ

Hvis underlaget er træ, består konstruktionen typisk af bærende bjælker med en tagkrydsfiner 
ovenpå. Faldet kan opbygges i selve trækonstruktionen eller af isolering.
 
Dampspærre 
Der skal altid udlægges en bitumenbaseret 
dampspærre på den varme side af isolerin-
gen.  I fig. 11 kan dampspærrens placering 
aflæses. Med en bærende konstruktion af 
træ, kan dampspærren udlægges direkte på 
krydsfineren. 
Dampspærren skal monteres korrekt efter 
producentens anvisninger, så den er tæt i 
samlinger, op mod murkroner og ved gen-
nembrydninger såsom taghætter, ovenlys 
m.m.

Isoleringsløsninger

ISOVER Robust Lamel med ISOVER Robust 
TP30/TFP (trykfordelende plade)

ISOVER Robust Lamel udlægges som neder-
ste lag. Stribemarkeringen på lamellerne skal 
stå lodret på tagfladen. De enkelte rækker af 
lamelblokke skal udlægges med forskudte 
samlinger. Herefter udlægges eventuelt Ro-
bust Tagunderlagskiler og til sidst Robust TFP 
som øverste lag. 

Ved udlægning af Robust TFP skal pladesam-
lingerne forskydes  i forhold til lamelblokkene.
Der skal anvendes mekanisk fastgørelse af 
isoleringen.

Fig. 11: Principopbygning på træunderlag.

Fig. 12: Robust Lameltag på træunderlag.
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ISOVER Robust TP – Tagplade i flerlagsopbygning

De tykkeste Robust TP lægges øverst med stri-
bemarkeringen nedad. 
Ved supplement med Robust Tagunderlagski-
ler skal disse lægges under øverste lag.

For alle løsninger gælder det, at isoleringen skal udlægges med forskudte samlinger, og slutte 
tæt i stød. Ligeledes udlægges isoleringen til den ønskede tykkelse, som opfylder det konkrete 
U-værdi krav.
For detaljer om faldopbygning, se s. 18.

Fig. 13: Robust TP på træunderlag.
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Faldopbygning

Man skal altid sikre en effektiv afvanding af tagkonstruktionen, så regn og smeltevand fra sne kan 
ledes væk fra taget. Længerevarende vand på taget kan give problemer med forringet levetid og 
risiko for fugtgennemtrængning med hertil hørende følgeskader. 
I dag er kravet, at lavhældningstage skal etableres med et fald på min. 1:40, svarende til 25 mm 
pr. m. 
Faldopbygning kan udføres på forskellige måder:
• Fald i konstruktionen
• Fald i isoleringen.
For, at opnå et effektivt fald i isoleringen, bør der tages hensyn til nedbøjning af konstruktionen. 
I slappe konstruktioner kan det være nødvendigt med et øget fald for at kompensere for nedbøj-
ninger.

Tagflade Skotrender og sammen-
skæringerslinjer

Kasserender

Største vanddybde 10 mm 15 mm 15 mm

Største udbredelse  
af lunker

1,5 m2 (enkelt lunke)  
Højest 10 % af tagfladen

5 m2 (enkelt lunke) 15 % af rende

Fald i konstruktionen
Når der er indbygget fald i konstruktionen, isoleres tagfladen med plane isoleringsplader eller 
lameller.

Fald i isoleringen
Hvis der ikke er fald i konstruktionen, opbygges faldet vha. kileskåret isolering. Der arbejdes 
typisk i flerlagsløsninger, og afhængig af U-værdi, underlag, isoleringstykkelser m.m. opbygges 
isoleringslaget af enten ISOVER Robust Lamel + ISOVER Robust TFP eller af ISOVER Robust TP, 
kombineret med ISOVER Robust Tagunderlagskiler.
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Løsning med Modfaldskiler

ISOVER Robust Modfaldskiler er isoleringskiler 
med tosidet fald på 1:60 på den lange side og 
1:15 på tværs.
De udlægges i render og sørger for, at vandet 
ledes mod tagbrønden.
Det resulterende fald i skotrenden bliver 1:165

Murkrone

Modfaldskile

Kip

Tagbrønd

Fig. 14: Faldopbygning med Robust Modfaldskiler.
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Løsning med kasserender

Kasserender er typisk 600 mm bredde fors-
ænkede render i tagkonstruktionen, hvori der 
placeres et antal tagbrønde. Vandet fra taget 
ledes ned i kasserenden, hvorfra det skal ledes 
videre til tagbrønden. ISOVER Robust Kasse-
rendekiler har et fald på 1:100, og udlægges i 
kasserenderne. 
Ved projektering er det vigtigt at være op-
mærksom på, at tagisoleringen ikke kommer 
til at ligge lavere end den højeste del af kasse-
renden, da vandet i så fald ikke kan ledes væk. 
Man skal samtidig også være meget omhyg-
gelig med udførslen af tagpapinddækningen 
omkring kasserenden, da der ellers kan opstå 
lunker, der kan forhindre vandet i at 
komme ned i renden. 

Løsning med kuvertfald

Kuvertfald anvendes ved ønske om samme 
taghældning på alle flader. Herved skabes en 
effektiv afvanding af hele tagfladen. Normalt 
vælges taghældningen ved kuvertfald til 1:40. 
Det resulterende fald i skotrenden bliver her-
ved 1:56

Murkrone

Tagbrønd

Kip

Kasserende

Fig. 15: Faldopbygning med Robust Kasserendekiler.

Tagbrønd

Murkrone

Kehl

Kip

Grat

Fig. 16: Faldopbygning med kuvertfald.



21Lavhældningstage    ISOVER Taganvisning  

Specialelementer

ISOVER Robust Specialtagkiler anvendes eksempelvis bag ovenlys som modfaldskiler, og andre 
steder hvor der måtte være behov for specialafslutning/fald. Disse kan anvendes som underlag 
for tagdækning. Kilerne findes med hældning 1:10 og 1:6,25

Ved afslutninger mod stern, væg m.m. anvendes ISOVER trekantlister. Hermed sikres en blød 
overgang, og differensbevægelser mellem facade og tagdækning elimineres.

Løsning ved ovenlysvinduer og andre gennembrydninger

Ved ovenlysvinduer og andre større gennem-
brydninger kan der samle sig vand på bagsi-
den, hvis der ikke etableres foranstaltninger til 
at lede vandet videre. Ved at montere ISOVER 
Robust Modfaldskiler ledes vandet udenom 
gennembrydningen og videre ned af tagfla-
den. Bagatelgrænsen for gennembrydninger 
er 1m x 1m. Alt herover bør have modfaldskiler 
monteret på bagsiden.

Montage af Modfaldskiler:

Fig. 17: Faldopbygning ved gennembrydninger.
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Kondensisolering og afvanding
Der er ingen krav til U-værdier for uopvarmede bygninger (≤ 5 ˚C), og derfor behøver man i prin-
cippet ikke at isolere bygningen. 
Der kan dog være nogle komfortmæssige- og fugttekniske fordele ved at isolere alligevel, såsom 
at undgå større temperaturudsving og undgå kondensdannelse.

Kondens opstår bl.a. i situationer, hvor en varmere og mere fugtholdig luft fra bygningens inde-
klima rammer en kold tagflade. Her vil luften blive afkølet, og der vil dannes kondens. Er der or-
ganisk materiale i direkte kontakt med tagkonstruktionen, kan kondens give problemer med råd 
og svamp, ligesom kondens kan være årsag til korrosion af metaldele. I nogle tilfælde kan man 
opleve, at kondensen drypper ned fra taget.

Ved at kondensisolere ovenpå tagfladen hæves temperaturen på denne, så risikoen for kondens-
dannelsen nedsættes betydeligt.
Kondensisolering laves hovedsagligt på uopvarmede bygninger, såsom haller, lagerbygninger, 
vindfang o. lign. Ligesom med andre lavhældningstage, skal der være min. 1:40 fald på tagfladen, 
og det kan enten laves i selve konstruktionen eller med kileskåret isolering. 
Hvis der er fald i selve konstruktionen, udlægges ISOVER Robust TFP 50 mm direkte på under-
laget. Skal faldet opbygges af kileisolering, udlægges ISOVER Robust Tagunderlagskiler ovenpå 
Robust TFP 50 og afsluttes med en Robust TFP 20. 
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Efterisolering
Ved efterisolering af et lavhældningstag skal det først og fremmest undersøges, hvilken type tag 
det eksisterende tag er: Et traditionelt varmt tag, eller et ventileret koldt tag, også kaldet built-up 
tag, hvor den eksisterende isolering ligger mellem bjælkerne.

Efterisoleringen foretages typisk som en udvendig efterisolering, hvor der udlægges isolering på 
den eksisterende tagbelægning (tagpap eller tagfolie), hvorefter der monteres en ny tagbelæg-
ning. 

Ventileret koldt tag:

Dampspærre
Den eksisterende tagpap kommer til at fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Derfor 
gælder, ligesom ved alle andre konstruktioner, at den skal være tæt. Utætheder giver risiko for 
fugt i konstruktionen, som, på sigt, kan give problemer med råd, skimmelsvamp m.m. 
Derfor skal den eksisterende tagbelægning altid gennemgås grundigt, og repareres hvor det er 
nødvendigt, samt evt. udtørres inden der udlægges ny isolering. 

Hvor meget isolering?
Dampspærren skal, som altid, være på den varme side af isoleringen, men placeringen er også 
bestemt af fugtbelastningsklassen. Nedenstående tabel viser, hvordan isolansforholdet skal være 
mellem isoleringen på over- og underside af den eksisterende tagpap. Det øverste tal i forholdet 
repræsenterer den nye isolering, og det nederste repræsenterer den eksisterende isolering.
Eks. i fugtbelastningsklasse 1 må den eksisterende isolering højst isolere 1,5 gang så meget som 
den nye. Fugtbelastningsklasserne er nærmere beskrevet i afsnittet ”fugt”.

Den øgede isoleringstykkelse kan betyde, at det kan være nødvendigt at forhøje sternkant, 
hætter, ovenlys osv. Alternativt kan der ved bygninger med udhæng laves en aftrapning af isole-
ringen over udhænget. Dette kan gøres med en kasserende med sternafslutning eller udvendig 
tagrende. For at mindske risikoen for skimmelvækst på undersiden af tagunderlagets udhæng 
bør der her isoleres med min. 50 mm.

Min. isolans- 
forhold

Anvendelse
Fugtbelastningsklasse

1 2 3 4 5

+ - - - -

+ + - - -

+ + + - -

+ + + + -

+ + + + +

 1  
  1,5

 1,5 
 1

 3 
 1

 8 
 1

 Beregnet 
1
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Lukning af ventilation

Når der efterisoleres oven på den eksiste-
rende tagbelægning, bliver taget ændret 
fra et koldt til et varmt tag, og derfor skal 
ventilationen lukkes (fig.18). 

Ventilationen skal lukkes, når konstruktio-
nen er tør, så man undgår, at eventuel fugt 
fanges i konstruktionen, hvor det kan gøre 
stor skade. Derfor anbefales det at lukke 
ventilationen i førstkommende juli/august 
måned, hvor tagkonstruktionen er tørrest.

Varmt tag

Hvor meget isolering?
Renovering og merisolering af varme tage vil uden videre kunne udføres med en udvendig me-
risolering, da de fugttekniske forhold i taget altid vil forbedres. Dette betyder, at minimumstyk-
kelser for merisolering, benævnt omkring kolde ventilerede tage, kan fraviges. Har der ikke været 
nogle fugttekniske problemer med den gamle konstruktion vil den eksisterende dampspærre 
stadig fungere som dampspærre i den nye konstruktion, hvorfor en ny kan undlades.
Det er vigtigt at der ikke indbygges fugt i den nye isolering, ligesom evt. gammel isolering med 
fugt udskiftes med ny tør isolering.  
Som ved efterisolering af det kolde tag kan en øget isoleringstykkelse gøre det nødvendigt at 
forhøje sternkant, hætter, ovenlys osv.  

Etablering af fald
Hvis der ikke er tilstrækkelig fald, og dermed afvanding af tagfladen, skal dette etableres. Dette 
gøres ved at udlægge ISOVER Robust Tagunderlagskiler.

Fig. 18: Lukning af ventilation ved efterisolering.
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Isoleringsløsninger

ISOVER  Robust Lamel med ISOVER Robust TFP (trykfordelende plade)

ISOVER Robust Lamel udlægges som ne-
derste lag. Stribemarkeringen på lameller-
ne skal stå lodret på tagfladen. De enkelte 
rækker af lamelblokke skal udlægges med 
forskudte samlinger. Herefter udlægges 
eventuelt ISOVER Robust Underlagskiler 
og til sidst ISOVER Robust TFP som øver-
ste lag.

ISOVER Robust TP – Tagplade i flerlagsop-
bygning

De tykkeste Robust TP lægges øverst med 
stribemarkeringen nedad. 
Ved supplement med ISOVER Robust 
Tagunderlagskiler skal disse lægges under 
øverste lag.

For begge ovenstående løsninger gælder 
det, at isoleringen skal udlægges med for-
skudte samlinger, og slutte tæt i stød.

Der skal anvendes mekanisk fastgørelse af 
isoleringen.

Fig. 19: Robust Lamel på eksisterende built-up.

Fig. 20: Robust TP på eksisterende built-up.
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Værd at vide om..

Solceller
Det er oftest muligt at montere solcelleanlæg på tagflader opbygget af ISOVER Robust Tagisole-
ring. I nogle tilfælde fastholdes solcelleanlæg ved hjælp af en ballast. I alle tilfælde skal man sikre 
sig, at underlaget kan holde til den belastning, som solcelleanlægget og evt. ballast vil bidrage 
med. Belastningen fra egenvægt af solceller og sne bør ikke overstige 10 – 15 kN/m², hvis anlæg-
get er placeret på et underlag af mineraluld.

Vær altid opmærksom på, at solcelleanlægget og dens fastholdelse ikke hindrer den effektive 
afvanding af tagfladen.

Grønne tage
ISOVER Robust Tagisolering kan i varmtagskonstruktioner fungere som underlag for ekstensive 
grønne tage bestående af mos og sedumplanter.

Tagterrasser, gangtrafik, o. lign. 
ISOVER Robust Tagisolering kan ikke anvendes som underlag for permanent gangtrafik, såsom 
gangbroer, tagterrasser o. lign. 
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ISOVER Robust tagprodukter

ISOVER Robust TFP
- Trykfordelende 
plade

ISOVER Robust TFP anvendes som trykfor-
delende plade ved isolering af varme tage. 
Den kan anvendes som ét-lags løsning eller 
som øverste lag i flerlagsløsninger.
Robust TFP 50 mm anvendes også som kon-
densisolering i plan opbygning.

ISOVER Robust TFP 
25 mm. med/uden 
vlies
- Trykfordelende 
plade

Ved anvendelse af brændbar isolering over 
dampspærren, ved underlag af ståltrapezpla-
der, udlægges ISOVER Robust TFP i 25 mm 
som 2-lags løsning med forskudte samlinger 
under dampspærren.
Udgaven med vlies anvendes som det neder-
ste lag for akustisk regulering ved udlægning 
på perforerede ståltrapezplader. Vlies-siden 
vendes mod underlaget.

ISOVER Robust LTP 
(Lamel Top Plade)

ISOVER Robust LTP anvendes som trykforde-
lende plade ved isolering af varme tage med 
ISOVER Robust Lamel. Robust LTP pladen 
placeres altid som øverste lag.

ISOVER Robust TP ISOVER Robust TP anvendes til isolering af 
varme tage, enten som enkelt- eller flerlags- 
løsning. 

ISOVER Robust TP 
m. vlies

ISOVER Robust TP 50 mm og 60 mm fås 
med vlies til brug som nederste lag på per-
forerede ståltrapezplader for akustikregule-
ring. 

ISOVER Robust La-
mel

ISOVER Robust Lameltag anvendes til isole-
ring af varme tage, som underlag for ISOVER 
Robust LTP (Lamel Top Plade), ISOVER Ro-
bust TFP (trykfordelende plade) eller ISOVER 
Robust TP.
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ISOVER Robust 
Tagunderlagskiler 
1:40

ISOVER Robust Tagunderlagskiler med fald 
1:40 anvendes til faldopbygning ved isolering 
af varme tage. De placeres som underlag for 
ISOVER Robust TFP, ISOVER Robust TP og 
ISOVER Robust LTP.

1:15

1:60

ISOVER Robust 
Modfaldskiler

ISOVER Robust Modfaldskiler anvendes til 
faldopbygning i skotrender ved ovenlys og 
andre gennembrydninger af tagfladen. 

600 1200
1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

ISOVER Robust 
Kasserendekiler 
1:100

ISOVER Robust Kasserendekiler med fald 
1:100 anvendes til faldopbygninger i kasseren-
der.

900500

80

900
1200

120

900500

50

900
1000

25

ISOVER Robust 
Specialtagkiler

ISOVER Robust Specialtagkiler anvendes bl.a. 
til afslutninger bag ovenlysvinduer, og an-
dre steder med behov for specialafslutning. 
Robust Specialtagkilerne kan anvendes som 
underlag for tagdækning.

ISOVER Robust Tre-
kantslister

ISOVER Trekantslister anvendes som afslut-
ning ved stern, ovenlysvinduer, gennembryd-
ning m.m.

Drift og vedligehold
ISOVER isoleringsprodukter har, under forudsætning af, at de er korrekt indbygget, levetid som 
konstruktionen produkterne er indbygget i. Ved korrekt indbygning kræves derfor ikke udskift-
ning eller nogen form for vedligehold af produktet. 
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Saint-Gobain ISOVER
Østermarksvej 4 
6580  Vamdrup

Telefon: 72 17 17 17 
E-mail: isover@isover.dk 

www.isover.dk
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