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Drift og Vedligehold 

 

 

 

 
Tagpap er et tagdækningsmateriale med en unik slidstyrke og ældningsmodstand. 

Det er vigtigt – både for garantistillelse og levetid – at man tager hensyn til 

tagdækningen, og ikke påfører den skader og utilsigtede belastninger. 

 

Drift og vedligeholdelse 

Taget bør efterses en til to gange om året. Taget skal holdes ryddeligt og rent. Hvis der 

har været arbejdet på taget, bør man straks sørge for at fjerne materialerester, 

søm, skruer, paller o.l., som kan påføre tagdækningen slitage og skader. 

Hvis bygningen har været udsat for ydre påvirkninger som f.eks. sætninger, skred 

eller ekstreme klimapåvirkninger – bør tagdækningen/tagkonstruktionen kontrolleres 

af en fagmand. 

 

Reparationer etc. 

Vedr. evt. reparationer skal der bruges samme materiale og lægningsteknik, som ved 

pålægningen af den oprindelige tagdækning. Hvis der planlægges ændringer på taget (f.eks. nye 

gennemføringer), bør tagdækkeren konsulteres i god tid, så de tekniske løsninger kan tilpasses 

ændringerne, og man kan varetage hensynet til garantien, brandsektionering, faldopbygning, 

fremtidig vedligeholdelse etc. 

Det er også vigtigt, at inddækningen sker hurtigt, således at der ikke opstår fugtskader på 

isolering og underliggende tagkonstruktion. 

 

Renholdelse. 

Tagflader, nedløbsrør, skotrender og lign. bør rengøres en til to gange om året (efterår og forår). 

Snavs, blade og lignende fjernes, og taget rengøres. Det er specielt vigtigt at tagbrøndene renses. 

Ved højtryksspuling må der ikke spules mod overlæggene i tagbelægningen. 

Ved rengøring må der ikke bruges kemiske midler, som kan skade tagbelægningen. Rådfør dig 

med tagentreprenøren/leverandøren. 

 

Færdsel på taget. 

Vær varsom ved brug af skarpe genstande på taget (sneskraber, skovl, værktøj), og læg altid 

beskyttelse under stigeben. Sørg for at håndværkere, som opholder sig på taget tager hensyn til 

tagdækningen. Ved stærk kulde – som gør tagbelægningen stivere og mere udsat for mekaniske 

skader – bør trafikken på taget begrænses mest muligt. 
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Gennemføringer 

Mange gennemføringer er i dag udført af PVC. 

PVC arbejder i kulde og varme, hvilket kan 

give revnedannelser. 

Skorstene og lignende bør altid være forsynet 

med en flange, som indbygges i tagdækningen.  

Disse ting bør ligeledes efterses 2 gange årligt.  

Vedligeholdelse af taget 

Taget bør efterses for snavs og blade efter 

løvfald, idet dette kan stoppe afløb og give 

opstuvninger med vandgennemsivninger som 

følge. Hvis der er store træer, såvel løv – som 

nåletræer lige op til bygningen kan det være 

nødvendigt at rense taget oftere.  

 

 
 

Afløb 

For at hindre vandopstuvning på taget skal 

vandet altid kunne passere frit til nedløbet, 

som derfor skal renses for blade og andet 

snavs.  

Ovenlysvinduer 

For at sikre maksimalt lysgennemgang bør 

kuplerne afvaskes med jævne mellemrum, 

dette kan ske med alm. sæbevand 

 


