
NR:

Afd. Navn:

Afd. Nr.:

Bygningsdel:

Område:

Opdateret:

Antal

3800kvm

3800kvm

3800kvm

3800kvm

Levetid / Garanti

Konstruktion 

Dampspærrer

Isolering 

Underpap

2020

2020

2020

Forventet levetid

Garanti

25 år

5 år

Specifikation

Omfang/Lokalisering:

Leverandør/fabrikat:

Tagfladen

Skantag A/S 

Soprema

Indbyg. År

Soprema PF3500

Jackoson EPS S60/250

Soprema PF3500

2020Overpap Soprema PF5000

Bygningsdelkort 93

Entreprenørens adresse: Gunnar Clausens Vej 6, 8260 Viby J 

Materiale

Entreprenør

Sneglehusene, Rødbedevej 3-127

Tagkonstruktion

Tagdækning

20.10.2021

Konstruktion og materiale



Vedligehold kr. / enhed
4,5 kr. pr. kvm + moms 

www.soprema.dk

vicevært, faglært tagdækker, producenten eller lignende

Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:
8,5 kr. pr. kvm + moms 

Fremgangsmåde ved evt. udskiftning: 

Ret henvendelse til faguddannet tagdækker

Første vedligehold:

Vedligehold afholdes af en: vicevært, faglært tagdækker, producenten eller lignende

apr-22

Bilag: Soprema - drift og vedligeholdelse

Eftersyn

Eftersynsinterval: 2 gange om året.

Vedligeholdelsesinterval: hver 6. måned 

Vedligeholdelse

Eftersyn:

Elastiske fuger ved fugeskinner mv. eftergås hvert 5. år og 

udskiftes om nødvendigt.

• Flangeinddækninger ved hætter, tagnedløb og lignende skal 

eftergås med fugemasse hvert 5. år.

Observeres potentielle skademuligheder under de årlige 

besigtigelser, bør de altid forebygges

Al færdsel på taget bør foregå i blødt fodtøj og med forsigtighed. 

Undgå at træde i nærheden af kanterne og gennemføringer. Et 

tag er dimensioneret til at klare snebelastning, så sne bør ikke 

fjernes fra taget. Hvis sneen af andre årsager ønskes fjernet, bør 

det ske med kost for ikke at beskadige tagdækningen.

Har der været håndværkere på taget, undersøges, om de har 

beskadiget tagdækningen eller efterladt skarpe genstande, som 

kan beskadige tagdækningen. Evt. skarpe genstande fjernes.

Første Eftersyn:

Eftersyn udføres af en:

apr-22

Rengøring og midler:

Vedligehold: Taget bør generelt efterses for snavs og blade
Tagbrønde og bladfang skal renes for blade

og anden snavs, for at hindre vandopstuvning

på taget. Alle gennemføringer bør efterses

for at sikre, at samlingerne er tætte.

Henvisninger:
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