ANNONCE

Selvom taget ser ud til at
være i rigtig fin stand, når
du tjekker det udvendigt,
så husk, at du også bagefter skal ind på loftet og
tjekke det nedefra.

TJEK
dit tags tilstand
Du skal tæt på taget, for at sikre dig, at det er i god
stand. Et tag, der umiddelbart ser pænt ud, kan godt
være ved at forvitre. Få gode råd her.
Det er nemt at tjekke, om dit tag og evt. undertag
er i god stand, og det bør du gøre en gang om året,
for en enkelt vinter kan ændre drastisk på tagets tilstand. Alt du skal bruge er en stige, en god lommelygte og så en portion tålmodighed, for det betaler
sig at bruge tid til at kigge godt efter detaljerne.

Udvendige tegn

Hvis du begynder dit tjek ude, skal du op på stigen,
så du kommer i øjenhøjde med taget.
Kig først i tagrenden. Ligger der små stykker
tagmateriale, der er skallet af, så kan det være tegn
på, at dele af taget er ved at forvitre. Ellers skal du
kigge efter, om der er revner i tagmaterialet, hvor
vand vil kunne trænge ind. Og her skal du tage
dig tid, for eventuelle revner kan være svære at få
øje på umiddelbart. Fokusér på detaljen, og tjek i
samlinger mellem sten eller plader.
Er rygningen muret, så kig godt efter, om der er
revner i mørtlen. Er der begroninger af mos, er det
tegn på, at der er revner, hvor mosset kan få fat.

Indvendige tegn

Har du et tag uden undertag, så begynd med at
tjekke pladerne/stenene lige over loftslemmen.
Her er der oftest et stort varmetab nedefra, som
kan betyde øget slid på taget. Tjek om der er revner

i stenene/pladerne, og om der er begyndt at skalle
små stykker af.
Tag din lommelygte og kig grundigt på isoleringen
ude tæt på tagfoden, hvor der ikke er så meget afstand mellem tag og isolering, for her er ventilationen
mindst. Kig efter om der ligger små stykker afskallet
tagmateriale nede på isoleringen. De kan være svære
at se, så tag dig tid til at fokusere på detaljen.

Hvis dit hus har undertag

Har dit hus undertag, er det vigtigt at selve undertaget er i god stand, for det skal holde vand væk.
Begynd med at køre en finger hen ad undertaget.
Giver det en knasende lyd, er det ved at forvitre.
Et løst undertag, skal hænge en lidt, men hænger
det for meget, kan det bevæge sig, når det blæser,
og det kan give skader. Mindre skader på let
tilgængelige steder kan godt repareres med tape,
der er lavet til formålet, men det er en midlertidig
løsning.
Det mest problematiske sted ved ældre undertage
er omkring skotrender. Undertaget er hæftet fast
ved skotrenderne, og slipper det, så er der fri bane
for af vand. Tjek, om der er mørke misfarvninger på
træværket, for det er tegn på fugtskader. Her kan
du ikke reparere med tape, men må have fat i en
fagmand.
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Kør en finger hen ad undertaget. Giver
det en knasende lyd, kunne det tyde på,
at undertagsmaterialet er ved at forvitre.
Det kan være et undertag af ældre dato,
der er lavet af et plastikmateriale, der ikke
er UV-bestandig.

Nyt undertag?
Skal du have skiftet dit undertag, så er
det nødvendigt at pille tagbelægningen
helt af. Er tagbelægningen i god stand,
kan den måske genbruges, men du
kan også overveje, om det vil være
bedre at investere det lidt ekstra og få
en splinterny tagbelægning på i stedet
for. Ekstraudgiften er ikke voldsom, og
du er sikker på, at du får et tag, der kan
holde i rigtigt mange år.

Tegltag
fra før 1980...
Har du et tegltag fra 80’erne kan du
have en special type teglsten, der har
en skumbelægning monteret i kanterne, så de kunne monteres uden
understrygning. Skumbelægningen
forvitrer med tiden og kan så arbejde
sig ind på bagsiden af taget, hvor
materialet praktisk taget fungerer
som en svamp, der suger fugt fra
udeluften ind, og så kommer der til at
dryppe med vand fra skumstrimlen.
Opdager du det, skal du kontakte en
fagmand hurtigst.

