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FUTURA – Romerfals tagsten

FUTURA – Farver og overflader

CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i
branchen. CREATON producerer mere end 350 mio. enheder om året, fordelt på CREATONs
15 teglværker i Europa.
FUTURA bliver produceret på CREATONS værk i Grossengottern, som er verdens største
teglværk, med en årlig produktion på 55 mio. enheder.
CREATONs meget roste kvalitet sikres ved hjælp af de bedste råstoffer, den super moderne
“Hydrocasing”- brændingsmetode i H-kasetter samt ved hjælp af en konstant optimering af
produktionsprocesserne.
Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag
med CREATON tegltagsten.
Der ydes 50 års produktgaranti
på alle CREATONs produkter

NATURRØD

KOBBERRØD ENGOBERET
Glansværdi 5

RØD ÆDEL ENGOBERET
Glansværdi -

RØD ANTIK
ÆDEL ENGOBERET
Glansværdi 68

VINRØD ENGOBERET
Glansværdi 32

MØRKBRUN ENGOBERET
Glansværdi 9

VINRØD ÆDELENGOBERET BRUN ÆDELENGOBERET
Glansværdi Glansværdi -

GRÅ ENGOBERET
Glansværdi -

SKIFER ENGOBERET
Glansværdi 5

SORT ENGOBERET
Glansværdi 7

SKIFER ÆDELENGOBERET
Glansværdi -

SORT ÆDELENGOBERET
Glansværdi 51

MØRKE BLÅ GLASERET
Glansværdi 1

Ler-tagsten er et brændt natur produkt, hvorfor der kan forekomme mindre farve- og
måleafvigelser. Dette er ikke reklamationsberettiget.
MØKEGRØN GLASERET

MØRKBRUN GLASERET

SORT GLASERET

Vi henviser i øvrigt til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser, samt TEGL 36.

06I07

406I07

5

482 mm482 mm

FUTURA®®“–– Romerfals
tagsten
„FUTURA
der Großformat
ziegel der Zukunft.
„FUTURA®“ – der Großformat ziegel der Zukunft.
„FORM“
1.1.Qualitätsmerkmal
FORM
Kvalitetskendetegn
Der
typische
Schwung
des Groß-Flachdach
ziegels
ist bei
durch
das
große For-ved
„FORM“
1. Qualitätsmerkmal
Det typiske
sving
på den fladtagstagsten
er på grund
af det
store„FUTURA“
format
endnu
mere
imponerende

„SCHIEBEBEREICH“
6.6.Qualitätsmerkmal
FLEKSIBEL LÆGTEAFSTAND
Kvalitetskendetegn
Im
Kopffalzteil
sindmulighed
ca. 29 mm
pro
füroptimal
eine6.
optimale
An
an die
„SCHIEBEBEREICH“
Qualitätsmerkmal
I topfalsdelen
er der
for ca.
29Ziegel
mm pr.möglich
tagsten –– for
tilpasning
tilpassung
lægteafstanden.

mat noch eindrucksvoller, aber auch weicher, und somit in seiner harmonischen Flächen-

Lattweiten-Einteilung. In gezogenem Zustand bleibt die Überdeckung zuverlässig erhal-

mat
noch eindrucksvoller,
auch weicher,
und
somit in seiner
harmonischen
Flächen„FUTURA“,
men også blødereaber
og dermed
proportional
afbalanceret
i sin harmoniske
fladevirkning.
Der typische
Schwungaus
des
Groß-Flachdachziegels ist bei „FUTURA“ durch das große Forwirkung
proportional
gewogen.

300 mm

„OBERFLÄCHE“
2.2.Qualitätsmerkmal
OVERFLADE
Kvalitetskendetegn
Hervorragende
Rohstoffe
neue Technologien
bietenforudsætninger
die2.
notwendigen
Vorausset„OBERFLÄCHE“
Qualitätsmerkmal
Fremragende råstoffer
og nyeund
teknologier
giver de nødvendige
for den
usædvanligt

„ÜBERDECKUNG“
7.7.Qualitätsmerkmal
AFBALANCERET DÆKBILLEDE
Kvalitetskendetegn
Für
denstore
„FUTURA“-Großformatziegel
wurdeeneine
neue
Lösung
für die Überdeckung
„ÜBERDECKUNG“
7.
Qualitätsmerkmal
Til den
„FUTURA“-tagsten har vi udviklet
helt völlig
ny løsning
for
overdækningen,
hvorved de ellers

zungen für die außergewöhnlich glatte, samtartige Ziegeloberfläche, die durch den

entwickelt,
bisher
Deckfugen
vermeidet.
Optimales
Strö
mungsverhalten,
diesem
Bereich
sind
dieübliche
technischen
Vorteile.
Die
optisch
weichen
Übergänge
von
Zie- ved
overgange
fradie
tagsstensrække
til tagstensrække
er et
særligt
udtryk
for den
enestående
elegance
sichere
Wasserfüh
rung
und
–
trotz
großem
Spiel
–
außergewöhn
liche
Dichtigkeit
auch
in
gel
reihe
zu
Ziegelreihe
sind
besonderes
Merkmal
für
die
einmalige
Eleganz
dieser
neuen
disse nye generationer af fladtagstagsten.

zungen
für die außergewöhnlich
samtartige
Ziegeloberfläche,
durch den naturlige
glatte, fløjlsagtige
tegloverflade, der glatte,
sikres ved
hjælp af enkeltbrændingen
og die
det homogene,
Hervorragende
Rohstoffe
und
neue
Technologien
bieten
die
notwendigen
VoraussetEinzelbrand
und
höchstwertigen,
homogenen,
natürlichen
Rohstoff
sichergestellt
wird.
råstof i topkvalitet.
Einzelbrand und höchstwertigen, homogenen, natürlichen Rohstoff sichergestellt wird.

FARVE

3. Kvalitetskendetegn

„FARBE“
3. Qualitätsmerkmal
Til „FUTURA“ benyttes udelukkende de bedste råstoffer. Den uforfalskede teglrøde farve og de
Für
„FUTURA“
werden
„FARBE“
Qualitätsmerkmal
smukkeste
engober
samtausschließlich
ædle glasurer erhöchstwertige
dermed synlige Rohstoffe
resultater.3.verwendet.

Flachdachziegelgeneration.
Extrem hohe,
doppelte Kopffalzrippen

Das unverfälschte Ziegelrot und schönste Engoben sowie edle Glasuren sind damit

Sikker falsning
hele vejen rundt
Sichere
Rundumverfalzung
Hohe
doppelte
Seitenfalzrippen

4. Kvalitetskendetegn

Til den lodrette falsning har vi udviklet en ny „Labyrint-teknik“, der4.
medQualitätsmerkmal
fem specielt formede og
„VERFALZUNG“
særligt udprægede sideribber forhindrer indtrængen af vand, også ved stort vindtryk.
Für
die vertikale Verfalzung wurde eine neuartige „Labyrinth-Technik“
entwickelt, die mit
„VERFALZUNG“
4. Qualitätsmerkmal
fünf speziell geformten und besonders ausgeprägten Seitenrippen das Eindringen von
Für die auch
vertikale
Verfalzung
wurde verhindert.
eine neuartige „Labyrinth-Technik“ entwickelt, die mit
Wasser
bei hohem
Winddruck
fünf speziell geformten und besonders ausgeprägten Seitenrippen das Eindringen von
Wasser auch bei hohem Winddruck verhindert.

7°- 90°

diesem Bereich sind die technischen Vorteile. Die optisch weichen Übergänge von ZieFlachdachziegelgeneration.
gelreihe zu Ziegelreihe sind besonderes Merkmal für die einmalige Eleganz dieser neuen

Ekstremt hohe,
høje, dobbelte topfalsribber
Extrem
Sichere Rundumverfalzung
doppelte Kopffalzrippen

FALS

„BIS
ZU7°7°TAGHÆLDNING
DACHNEIGUNG“
5.5.Qualitätsmerkmal
NED TIL
Kvalitetskendetegn
Aufgrund
der
neuen en
Verfalzung,
einer
hervorragenden
und eines
„BIS
ZU
7°falsning,
DACHNEIGUNG“
5.Wasserführung
Qualitätsmerkmal
På grund af
denvöllig
nye
fremragende
vandføring
og en usædvanligt
gunstig cw-værdi
er

außergewöhnlich
günstigen
cw-Wertes
ist „FUTURA“
auch bei sehr
flachen
Dächern
bis 7° Dach„FUTURA“ også velegnet
til meget
flade tage
indtil 7° taghældning,
såfremt
der er
et vandtæt
Aufgrund
der
völlig
neuen
Verfalzung,
einer
hervorragenden
Wasserführung
und
eines
neigung
geeignet,
sofern
ein
wasserdichtes
Unterdach
(CREATON
„QUATTRO“)
vorhanden
undertag (CREATON „QUATTRO“).* * Videnskabelige undersøgelser ved Prof. Durst, universitet
i ist.*

außergewöhnlich
cw-Wertes
ist „FUTURA“
auch bei
flachen Dächern
bis 7° DachErlangen,
og ved Dr.günstigen
Kretzschmar,
Strömungsinstitut
Nürnberg,
har sehr
dokumenteret
de fremragende

neigung
geeignet, sofern ein wasserdichtes Unterdach (CREATON „QUATTRO“) vorhanden ist.*
egenskaber.

* Wissenschaftliche Untersuchungen bei Prof. Durst, Universität in Erlangen, und bei Dr. Kretzschmar, Strömungsinstitut
Nürnberg, haben die hervorragenden Eigenschaf ten bestätigt.

* Wissenschaftliche Untersuchungen bei Prof. Durst, Universität in Erlangen, und bei Dr. Kretzschmar, Strömungsinstitut
Nürnberg, haben die hervorragenden Eigenschaf ten bestätigt.
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entwickelt,
die bisher
übliche
Deckfugen
vermeidet. Optimales
Strömungsverhalten,
normale dækfuger
undgås.
Optimale
strømningsegenskaber,
en sikker vandføring
og en – på trods af
Für
den
„FUTURA“-Großformatziegel
wur
de
eine
völlig
neue
Lösung
für
die De
Überdeckung
sichere
Wasserfüh
rung
und
–
trotz
großem
Spiel
–
außergewöhn
liche
Dichtigkeit
auch
in
det store spillerum – usædvanlig tæthed også i dette område er de tekniske
fordele.
optisk
bløde

Das unverfälschte Ziegelrot und schönste Engoben sowie edle Glasuren sind damit
Für „FUTURA“
sichtbare
Ergebwerden
nisse. ausschließlich höchstwertige Rohstoffe verwendet.
sichtbare Ergebnisse.
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ten, weil die untere Falzrippe weit über den Deckfalz geführt wird.

wirkung proportional ausgewogen.

300 mm

Lattweiten-Ein
lung. In
gezogenem sikkert,
Zustand
die Überdeckung
zuverlässig
erhalI trukket tilstandtei
bevares
overdækningen
dableibt
den nederste
falsribbe føres
langt ind over
Im
Kopffalzteil
sind
ca.
29
mm
pro
Ziegel
möglich
–
für
eine
optimale
An
passung
an die
ten,
weil
die
untere
Falzrippe
weit
über
den
Deck
falz
geführt
wird.
dækfalsen.

Høje dobbelte
sidefalsribber
Hohe
doppelte
Wasserweiche
zur
Seitenfalzrippen
Seitenfalzent wässerung
zur Ziegelmitte
Vandspor for sidefalsafvanding
mod
Wasserweiche
zur
tagstensmidten
Seitenfalz
ent wässerung
zur Ziegelmitte

Beide Fußfalzrippen
verlaufen in voller Höhe
bis zum Eckausschnitt
Begge
fodfalsribber
forløber i fuld højde
und
sichern
höchste
Beide
Fußfalzrippen
til hjørneudskæringen
og giver højeste
Regeneintragsicherheit
verlaufen
in voller Höhe
sikkerhed
mod regnindtrængen.
bis
zum Eckausschnitt
und sichern höchste
Regeneintragsicherheit

Besonders großer Schiebebereich
für eine besondere variable
Latten-Einteilung.
Særligt stort
forskydningsområde
for
Besonders
großer
Schiebebereich
enfür
særligt
lægteinddeling.
einevariabel
besondere
variable
Latten-Einteilung.
Harmonisch
verlaufender Deckwulst

Harmonisk forløbende
dækvulst
Harmonisch
verlaufender Deckwulst
Regeneintragsichere
Vierfachüberdeckung
am Vierziegeleck
Regnvandssikker
firedobbelt
Regeneintragsichere
overdækning
ved firestenshjørnet
Vierfachüberdeckung
am Vierziegeleck
Horizontal und vertikal keine
Verfalzungen sichtbar
– auch im gezogenen Zustand
Ingen
synlige falsninger
vandret
og
Horizontal
und vertikal
keine
lodret – heller
ikke i trukketsichtbar
tilstand
Verfalzungen
– auch im gezogenen Zustand

Diese Abbildung zeigt besonders eindrucksvoll, wie perfekt die sorgfältig ausgearbeiteten Verfalzungen und Überdeckungen zusammenwirken. Hier wird „sichtbar“, dass
Denne illustration
viser særlig
hvoreindrucksvoll,
perfekt samspillet mellem
de udarbejdede
falsninger og overdækninger
Diese
Abbildung
zeigtindtryksfuldt,
besonders
wie perfekt
die sorgfältig
Wind
und
Wetter keine
Chance
haben.
Das konstruktive
Konzept
macht denausgearbei„FUTURA“fungerer. Her bliver det „synligt“, at vind og vejr ikke har en chance. Det konstruktionsmæssige koncept gør den store

teten
Verfalzungen
und
Über
decso
kungen
zusammenwirken.
Hier
wird
„sichtbar“,
dass
„FUTURA“-tagsten
fra CREATON
så
enestående,
atein
mange
detailløsninger
er beskyttet
afDe
patenter.
Groß
formatziegel
von
CREATON
malig,
dass sotilmed
gar zahl
reiche
taillösungen
paWind
undlich
Wetter
keine Chance
haben.
Das konstruktive Konzept macht den „FUTURA“tent
recht
abgesichert
werden
konnten.
Großformatziegel von CREATON so einmalig, dass sogar zahlreiche Detaillösungen patentrechtlich abgesichert werden konnten.

Kein offener Falz und keine Fugen
in der horizontalen Überdeckung –
damit
bietet
„FUTURA“
eine
klare,
Ingen
åben
fals og
ingen fuger
i den
saubere
OptikFalz
undund
Kein offener
keinefår
Fugen
vandrette
overdækning
–vermindert
dermed
Ab
möglichkeiten
für
in lagerungs
der horizontalen
Überdeckung
–
„FUTURA“
et klart,
rent udseende
og
Schmutz
und „FUTURA“
Moos.
damit bietet
eine klare,
begrænser
muligheden
for aflejring
af
saubere
Optik und vermindert
snavs
og mos.
Ablagerungsmöglichkeiten für
Schmutz und Moos.
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FUTURA® – med det originale tilbehør bliver taget på én gang virkelig flot og sikkert.
I CREATON’s komplette tilbehørsprogram findes alt, hvad der gør taget virkelig sikkert og flot. Snefang og
trinsystermer samt tagudstigningsvinduer og massive keramiske tudsten, tagsten med åbning til solteknikog antenneanlæg. For at kunne betræde taget, f.eks. i forbindelse med skorstensfejerens arbejde, har
CREATON udviklet trinsystemer, som konstruktionsmæssigt udmærker sig ved solide, skridsikre standflader
og rent optisk passer optimalt til taget.

Topsten med ventilation sammen
med ny konisk rygsten PKO.

Æstetik og langtidsholdbarhed definerer idealet for tagkonstruktion.
Et ægte CREATON-tag satser helt og holdent på keramik. Det massive keramiske ventilationssystem til
tagrygningen og det funktionsteknisk solide tag udgør en helt igennem uovertruffen æstetik. CREATON
tagrygningsventilationssten skaber sammen med deres keramiske kant (spoiler) en parallelt løbende linje
mellem rygstenen og falstagstenene. Denne kombination af tagets optiske værdi og varig værdifasthed af
dit hus udgør en tydelig fordel i modsætning til andre løsninger.

3/4 tagsten

Dobbeltvinge
2,7 stk./mtr.

Vindskedesten
højre 2,7 stk./mtr.

Vindskedesten
venstre 2,7 stk./mtr.

Ventilationssten

Topventilationssten
4,2 stk./mtr.

Topventilationssten
3/4

Topventilationssten
dobbeltvinge

Topventilationssten
vindskedesten

Lodret tudsten
cap A - Ø100

Lodret tudsten
cap F - Ø125

Solar
gennemgang

Antenne
gennemgang

Gasaftræk

Pultsten
4,2 stk./mtr.

Manzardsten

Acryltagsten

Konisk rygsten
PKO

Start rygsten
PKO

Slut rygsten
PKO

Start rygning t/valm
PKO

Valmklokke
PKO/PF

Rygsten
PF

Start/slut rygsten
universal PF

Start rygning t/valm
tysk model PF

Start/slut rygningsplade PF

Funktionsenderygplade

Plast aftrækshætte
15x15/15-45°
inkl. iso

Fuglegitter venti.
sort eller rød

Klik sidefalsbinder
435/117

Rygningsbånd
aluminium
sort/rød - 32/37 cm.

Rygningsbånd
tekstil
sort/rød - 32/37 cm.

Konisk rygsten PKO
En rygsten med det dansk udseende til nye og
bevaringsværdige ejendomme.
Det anbefales at lave en prøveoplægning
med rygsten og tagsten.

L AF

73

FLA

38

38
25

Fastgørelse af tagrygningstagsten med tagrygningslægter:
Af den følgende tabel kan du se den rigtige afstand fra den øverste
lægte til top planken. Værdierne I tabellen er lavet/udregnet med
en normal tagsten som øverste tagsten og de bærende
lægter 38 x 73 mm. Andre lægtemål skal beregnes separat.
UDEN TOP VENTILATIONSSTEN
DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o
PF
LAF 80 80 75 65 60 60 55 40 30 30 30
2,5 stk/m
FLA 110 105 100 90 80 70 65 65 60 60 50
MED TOP VENTILATIONSSTEN
DN 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o
PKO
LAF 75 75 70 60 55 55 50 40 30 30
2,5 stk/m
FLA 120 115 110 100 90 80 70 60 55 50

LAF = Lægteafstand til
tagrygningen (mål i mm)
FLA = Lægteafstanden (mål i mm)

Tagrygningssten 38 x 73, type PF (Behov: 2,5 stk. pr. lb m.)
Mål er vejledende og skal kontrolleres på stedet!

Skorstenstrin
sort eller rød
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CREATON® – Teknik til målearbejdet på taget.
Tagtværsnit*

De tekniske data:

Ventilation via rygningsbånd
(rygningsbånd ikke vist) I henholdt til
din 4108 tilstrækkeligt op til 23 mtr. spærlængde.

Størrelse: 		
Dækningsbredde:
min.
i.M.
max.
Dækningslængde:
min.
i.M.
max.
Tagstensforbrug:
min.
		
max.
Dækbredde venstre vindsk.:
Dækbredde højre vindsk.:		
Stykvægt: 		

ca. 482 x 300 mm
ca. 234 mm
ca. 237 mm
ca. 239 mm
ca. 360 mm
ca. 374 mm
ca. 388 mm
ca. 10,8 stk./m2
ca. 11,3 stk./m²
ca. 11,9 stk./m2
ca. 200 mm
ca. 230 mm
ca. 4,2 kg/stk., ca. 45,36 kg/m²

Hængemål fra nakke		
til forkant af tagsten:		

42,5 cm

Bundt: 6 stk.

Palle:

240 stk.

Taghældning

Undertagsdug: 15° - Fast undertag: 10°

360-388

360-388

“FUTURA”
360-388

360-388

360-388

Udførlige videnskabelige undersøgelser har bevist, at der også
ved en tagdækning ned til 10º taghældning er tale om et
funktionssikkert tag i forbindelse med et undertag!
Kontakt os venligst ved taghældninger under 18º vedrørende de
tekniske detaljer. Ved lægteafstande i minimum-/maksimumgrænseområdet bedes du i altid angive lægtevidden!
NOTE: På grund af naturlige forskelle i råler kan der forekomme
mindre farve- og måleafvigelser. Inden lægtningen skal den
gennemsnitlige dækningslængde og -bredde principielt beregnes.
Vi henviser i øvrigt til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser,
samt TEGL 36.
Produceret iht. EN1304.
Ved transport af tagsten kan det forekomme, at der opstår slibemærker.
Dette er normalt og ikke reklamationsberettiget.

425

Vægtilslutning (øverst)*

30-40 mm ud i tagrenden

Pulsten*

70

20 mm mellem fodblik og tagsten

285

385-400

360-388
360-388
Tagtværsnit*
Ventilation via ventilationssten.
Ventilation via Top ventilations sten
Ventilationstværsnit op til 230cm3/lb.m.
tagrygning. I henholdt til DIN 4108
tilstrækkeligt op til 23 mtr. spærlængde.

360-388

360-388

360-388

360-388

Knæksten*

“FUTURA”
360-388

360-388

360-388

425

30-40 mm ud i tagrenden
20 mm mellem fodblik og tagsten

* Ovenstående tegninger er kun et eksemple på en konstruktion.

* Ovenstående tegninger er kun et eksemple på en konstruktion.

Manzardsten*

<) 90˚
110
45
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CREATON® – Teknik til målearbejdet på taget.
Vi henviser til TEGL 36 – Oplægning af Tegltage november 2005.
Se uddrag nedenfor.

KRAV TIL OPLÆGNING AF TEGLTAGE
Afstandslister
Afstandslister skal være trykimprægnerede eller af tilsvarende materiale, der
ikke er skadeligt for undertaget. Det skal kunne modstå de fugtpåvirkninger,
træet udsættes for. Til alle tagsten anvendes 25 mm tykke afstandslister.
Afstandslisternes formål er:
- At sikre god ventilation langs tagstenenes underside i nøje sammenhæng
med luft indtag ved tagfod og afkast ved kip.
- At sikre en effektiv fastholdelse af undertaget.
- At etablere en fri spalte, således at vand, smuds,
plantedele mm. kan passere under lægterne.
- At give plads til montering af tagstensbindere.

Vindskedesten venstre*
Manzardsten*

Vindskedesten højre*

1/2 Sten
65

200

171

"FUTURA"
237

237

"FUTURA"
237

50

Dobbeltvinget sten*

Lægteafstand
Lægtningen skal udføres med mindst 38x73 mm lægter, der skal opfylde
kravene til taglægter af styrkeklasse T1 i henhold til Trænormen. Lægterne skal
lægges korrekt og ensartet med en lægtningstolerance på ± 3 mm målt ved
spærene, som foreskrevet i TOP’s Byggeblad nr. 26, ”Lægtning af tage”.
Tolerancer må ikke ophobes. Lægteafstanden måles fra overkant til overkant
lægte. Den opgives vejledende af tagstensproducenten og bestemmes for de
leverede sten ved udlægning af 2 opadgående rækker tagsten med 12 i hver
på et plant underlag.

237

230

65
50

alm.tagsten*

Dækbredde
Denne måles fra vingekant til vingekant. Den opgives vejledende af tagstensproducenten og bestemmes for de leverede sten ved udlægning af 2
tværgående rækker tagsten med 12 i hver på et plant underlag eller ved
prøveoplægning på taget.
Valg af undertage
Undertage kan opdeles i:
- Tagpap på brædder eller krydsfiner.
- Plader, for eksempel træfiberplader, lagt fra spær til spær med overlæg.
- Banevarer, for eksempel armeret plastfolie eller bitumenbaserede banevarer.
Endvidere opdeles undertage i diffusionstætte og diffusionsåbne undertage.
Undertage til tegltage skal vælges ud fra kravene opsat af DUKO, Dansk
undertagsklassifikation ApS, på www.duko.dk.

Vær opmærksomhed på, at omkring gennembrydninger som f.eks. ovenlys
og skorstene skal der monteres ventilationsstudse i undertaget.
Ventilation af husrummet mellem tagsten og undertag
For alle tagstenstyper skal der være ventilationsåbning ved både tagfod, kip,
skotrender og grater svarende til en mindst 200 cm2 fri, gennemgående spalter
pr. lbm ved en hus- bredde på op til 8 meter. Ved større husbredder skal
ventilationsspaltens frie åbning øges proportionalt med den øgede husbredde.
Når der anvendes fuglegitter eller tagsten med flad udformning, nedsættes
ventillationsarealet ved tagfoden. Kravet om min. 200 cm2 fri gælder dog
fortsat. Skotrender udføres som hovedregl forsænket, JF. BYG-ERFA
Erfaringsblad (27) 97 11 25, undertage - udførelse og detaljer.
Oplægning af tagsten
Stenene oplægges fra højre mod venstre. Dækbredden og lægteafstanden opgives vejledende af tagstensproducenten og afstanden findes ved en prøveudlægning. Tagstenene kan henlægges efter snor for mindst hver 3. række eller
rettes ind efter retholt. Binding af stenene foregår under oplægningen.
Fuglegitter kan placeres forneden ved tagrenden oven på fodblikket. Der
produceres fodblik, der er udformet med en not til fastholdelse af fuglegitteret.
Binding af tagsten. Mindst hver anden tagsten bindes diagonalt. Ved at binde
diagonalt opnås, at alle tagsten fastholdes i tagfladen. Herudover skal alle sten
bindes:
- I nederste eller næstnederste række ved tagfod
- I yderste række ved gavle
- Langs skotrender
- Omkring ovenlys og andre gennembrydninger i tagfladen
- I øverste række langs mørtelfrie rygninger og grater.
Udsat beliggenhed
På tage med særlig udsat beliggenhed og udsatte tagkonstruktioner bør hver
sten bindes. I særlige tilfælde kan det være nødvendig at skrue stenene fast.
Det skal af den projekterende vurderes, om taget har en særlig udsat beliggenhed ud fra:
- Bygningens beliggenhed (terrænklasse)
- Bygningens udformning
- Lokale vind- og turbulensforhold

Tagrum
Vanddamp i tagrum og andre hulrum i taget skal fjernes. Dette kan ske ved at
oplægge diffusionsåbne undertage eller ved at etablere ventilationsåbninger.
Ventilationsåbningernes samlede areal skal mindst være 1/500 af bygningens
grundareal. Arealet skal fordeles med mindst 1/1000 ved kip og 1/1000 ved
tagfod. (1/2000 pr. side ved tagfod i traditionelt saddeltag).

Som eksempler på særlig udsat beliggenhed kan nævnes:
- Kystnær områder
- Områder, der er efter DS 410, norm for last på konstruktioner,
kan henføres til terrænkategori 1 og 2.
- Enkelstående og højere bygninger (tre etager og derover)
- For enden af en slugt (tunneleffekt)
I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at skrue alle tagstenene fast.
Det gælder f.eks. ved stejle tagkonstruktioner (taghældning større end 60
grader) manzardtage o.l.

Ventilationsstudse i undertage
Ved ventilerede konstruktioner kan ventilationsåbninger i form af ventilationsstudse monteres i undertaget. Ventilationsstudse i undertaget monteres jævnt
fordelt nær kip (og ved tagfod om nødvendigt).

Generelt skal man være opmærksom på, at tagsten og bindere følges ad. Det vil
sige, at producenten leverer både tagsten og bindere, idet binderen er udformet
og tilpasset de enkelte tagstenstyper og lægtedimensionen 38x73 mm.
Ved andre lægtedimensioner skal der anvendes specielle bindere.
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