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Den nemmeste vej til nyt tag
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At få et nyt tag kan opleves som et stort projekt, men det
behøver ikke at være kompliceret. Hos Monier finder du alt
det, du har brug for, så som tagsten, undertag og tilbehørsprodukter til taget.Vi giver dig desuden mulighed for at få alle
produkter leveret hjem til dig og for at få tagstenene løftet
op på taget. Med tagstenene leveret i bundter på taget bliver
oplægningen mere sikker og ergonomisk samtidig med, at du
sparer både tid og penge.

Produkter som tåler at blive udfordret

Vores størrelse og position som markedsleder giver os et
forspring, når det gælder produktudvikling og innovation,
hvilket samtidig betyder, at vi kan tilbyde dig de absolut
bedste produkter på markedet. Dette giver os også mulighed for at teste vores produkter på en måde, som ingen
af vores konkurrenter kan måle sig med. Vi har vejrstationer rundt om i hele verden, på steder med vidt forskellige

og ofte ekstreme vejrforhold som f.eks. i Bukit Kemuning i
Malaysia, Lake Wales i USA og Bergen i Norge. De forsyner
os med informationer, som gør, at vi kan analysere, hvordan man får et tag til at modstå påvirkninger som syreregn,
blæst, sol og frost – år efter år.
For at sikre, at alle vores produkter holder, gennemgår de avancerede kontroller og test i vores tekniske udviklingscenter
i Tyskland. Der udsættes produkterne bl.a. for UV-stråling,
frost, erosion og hurtige temperaturudsving. Den måske
mest spektakulære test foregår i vores vindtunnel, hvor vejret hurtigt kan ændres fra stærk storm til kraftig slagregn.
Vores tegl- og betontagsten giver dit hus et smukt og eksklusivt udseende og et tag, der holder.
Kontakt os på 9631 6100 eller via monier.dk, så hjælper vi dig
med at komme godt i gang!

Sammen er vi stærke
Monier er en del af BMI Group. Navnet BMI er en forkortelse af Braas Monier Icopal og afspejler
vores store erfaring med at levere tagsystemer og fugtisoleringsløsninger i topkvalitet.
BMI Group er den største producent af systemer til hældningstage og flade tage samt tætningsløsninger i Europa. Hos BMI Danmark tilbyder vi markedets bredeste program af komplette
tagløsninger med vores stærke brands Monier og Icopal.

Smukke, holdbare
og naturlige materialer
Uanset om du vælger tegl- eller betontagsten, så gør du en rigtig god investering. Materialerne er
nemlig ekstremt holdbare og i stand til at modstå vores hårde, nordiske klima. Og med Nordeuropas
største sortiment af tegl- og betontagsten har vi helt sikkert en tagløsning, som passer til alle hustyper.
Fra parcelhuse og sommerhuse til slotte og herregårde. Fra moderne arkitekttegnede boliger til
historiske bygningsværker. Så hvad passer bedst til dit hus, tegl eller beton?

Tegl

Tegl har længe været et populært valg, når det gælder
tag, og tegltagsten præger i høj grad landskabet både i
by og på land. Det er et rent naturmateriale, fremstillet
af brændt ler. Ulig mange andre materialer, så hverken
ruster eller falmer tegltagsten. Et tegltag er derimod
holdbart, og det ældes med ynde.

Beton

Beton er et materiale, der i 1900-tallet muliggjorde
en byggeteknisk revolution. I dag anvendes det i
bærende konstruktioner i broer, bjælker og mure
og også som overflademateriale på gulve, vægge og
lofter. Beton er ligesom tegl et naturligt materiale og
består af sand, vand, cement og forskellige farvepigmenter. Betontagsten er stærke, holdbare, målfaste,
ensartede, farvebestandige og meget modstandsdygtige over for frost.

For inspiration – tjek vores
fotogalleri på monier.dk!

VORES TAGE

RENOVERING

Den geniale renoveringsløsning
Sundt tag uden fugt og følgeskader
B&C Danflock har gennem 3 årtier bevist sit værd som
en sikker, stærk og holdbar tagløsning. B&C Danflock ®
er en unik, dansk tagløsning, der lægges uden undertag.
Tagstenen har nemlig så gode tætningsegenskaber, at du
slet ikke har brug for et undertag. En unik systemfuge på
hver eneste betontagsten består af mange tusinde, bestandige nylonfibre, der modvirker indtrængen af fygesne
og slagregn. Tagfladen er helt tæt, men dog ikke mere tæt
end at taget kan ånde, så eventuel kondens drænes ud
gennem det finmaskede net af nylonfibre. Der er tale om
samspil, for hver eneste tagsten bidrager til en jævn fordeling af den ventilation af tagkonstruktionen, der er helt
nødvendig for at sikre et sundt tag uden fugt og risiko for
følgeskader som råd og svamp. På en og samme tid uhyre
enkelt og yderst avanceret!
®

Perfekt til tagrenovering

B&C Danflock ® sikrer ikke kun en optimal udluftning af
tagrummet, men er også en økonomisk attraktiv løsning i
forbindelse med tagrenoveringer. Tagstenens variable lægteafstand gør nemlig, at de eksisterende lægter ofte kan
genanvendes, hvilket igen sparer både arbejdstid i form
af omkostninger til omlægtning samt udgifter til indkøb
af nye lægter. Samtidig er der ingen udgifter til indkøb
af undertag og montering heraf, og desuden reduceres
udgifterne til stilladsleje, da det er hurtigere at oplægge
et B&C Danflock ® tag.

Modvirker stormskader

B&C Danflock ® er konstrueret til det omskiftelige danske
vejr. Systemfugen sikrer, at der sker en trykudligning mellem tagstenenes over- og undersider. Denne specielle
egenskab reducerer stormens sugeeffekt på tagfladen og
modvirker således stormskader.

6

B&C Danflocks® unikke systemfuge tillader taget at ånde. Fugt og kondens ledes
ud. Nylonfibrene parerer kraftig vind og modvirker at slagregn og fygesne trænger
ind i tagkonstruktionen.

Før

HURTIGERE OPLÆGNING
Vi har gennemført et eksperiment, hvor et
hold håndværkere fik til opgave at oplægge
henholdsvis et traditionelt tag med almindelige B&C betontagsten og et tag med B&C Danflock ® taget uden undertag. Vi filmede hele processen, og testen
viste, at det er 40% hurtigere at oplægge et tag med B&C
Danflock®. Scan koden og se filmen.

Efter

Renovér dit tag
Et nyt tag er på flere måder en god investering. Et godt tag beskytter husets konstruktioner mod vejr
og vind. Det holder fugten væk og bortventilerer kondens. Et beskadiget eller slidt tag kan desværre
hurtigt føre til alvorlige skader. Et nyt tag derimod, gør dit hus smukkere, og et velfungerende tag
forøger værdien af din bolig. Det betaler sig at renovere taget, og så er det ganske enkelt.
Vi hjælper dig hele vejen gennem din tagrenovering!

Renovering af ståltag

Et tagstenstag har længere levetid end et ståltag, som forholdsvis
hurtigt falmer og skal males om. Risikoen for kondensdannelse er
samtidig mindre ved tagsten end ved ståltagplader. Husets værdi øges
med tagsten, og det har stor positiv betydning, at tagsten ikke giver
støjgener, når f.eks. blæsten suser og regnen trommer på taget. Det
forøger livskvaliteten for dem, der bor, arbejder og sover under taget.

Renovering af Eternit®-tag

ETERNIT®-taget havde sin storhedstid i 1960’erne og 1970’erne. Har du
ETERNIT® på et hus af endnu ældre dato, har der sandsynligvis oprindeligt været tagsten på taget. Hvis du skifter tilbage fra ETERNIT® til tagsten,
genskaber du husets stil og charme og forøger dets værdi. Asbestholdige ETERNIT®-plader skal håndteres og bortskaffes som farligt affald, så
kontakt hellere en professionel håndværker, som har det fornødne udstyr
og som ved, hvad han har med at gøre. Taget bliver saneret, og det føles
tryggere med et mere miljøvenligt tag, som du kan give videre til den
næste generation.

Renovering af tag med gamle tagsten

Med nye tagsten bevares husets atmosfære og karakter. Med en nyere
tagsten, som har en pænere overflade og måske et mere eksklusivt finish,
forøges husets værdi endnu mere! Det er trygt med et nyt tag, der lever
op til alle de krav og behov, som et moderne hus stiller. Når taget alligevel skal skiftes, kan det også betale sig at foretage energirenoveringer
ved at tillægsisolere og f.eks. udskifte det gamle tagpap med et undertag,
der gør, at taget kan ånde!

Læg dit tag i vores hænder
Hvorfor ikke lægge dit tag i vores hænder og få udført oplægningen på forsvarlig vis uden at løfte en finger? Vi har et stort
netværk af Certificerede Tagpartnere, som kender vores
produkter og gerne hjælper dig med dit tagprojekt.
Læs mere på side 78.

Kontakt os på 9631 6100 eller via monier.dk, så
hjælper vi dig hele vejen fra valg af tagsten til
oplagt tag.

Se vores film om
tagrenovering.

VORES TAGE

RENOVERING

Letvægtstagsten fra Monier
– en let løsning for alle
B&C 25 Aerlox - 40% lettere

B&C 30 Ergo - forbedret arbejdsmiljø

B&C 25 er noget helt særligt. Der findes ikke
en lignende tagløsning, hvor det er lykkedes at
kombinere alle betontagstenens positive egenskaber med lav vægt. B&C 25 er 40% lettere end
traditionelle betontagsten og vejer derfor kun 25
kg/m2. Derfor kan B&C 25 med fordel anvendes
til renovering af nedslidte tage med andre lette
tagmaterialer.

B&C 30 Ergo er en nyudviklet, danskproduceret
letvægtstagsten, der kun vejer 30 kg pr. m2. B&C
30 Ergo opfylder de samme høje krav til kvalitet og holdbarhed som klassiske betontagsten,
og den lave vægt medfører såvel tidsmæssige
som trivsels- og helbredsmæssige gevinster for
håndværkeren.
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Der findes ca. 500.000 nedslidte stål- eller fibercementtage i Danmark. B&C 25 gør det nu muligt at udskifte disse med betontagsten.

Kundeservice – svaret på
alle dine spørgsmål
Kundeservice løser mange forskelligartede opgaver og er altid parat til at svare på alt om tag
og taglægning. Vores veluddannede og erfarne medarbejdere arbejder med langt mere end blot
ordrebehandling. De løser også tekniske opgaver, udarbejder beregninger og tilbud, bearbejder
og følger op på større byggeprojekter, arrangerer transport og yder rådgivning til såvel arkitekter
og ingeniører som håndværkere, forhandlere og bygherrer.

Den nemmeste vej til nyt tag –
går gennem Kundeservice
I Kundeservice har vi samlet vores viden om
alt, der har med tag at gøre, så du er altid sikret
en hurtig, fleksibel og professionel vejledning. Vi
håber, at du som kunde, samarbejdspartner og
fagmand vil bruge Kundeservice i din hverdag
og vil opleve det som en enkel og smidig vej til
hurtig information om alt, der vedrører tagsten
og tagløsninger.

Kundeservice arbejder tæt sammen med
de eksterne salgskonsulenter. Salgskonsulenterne
tager sig primært af salgsbesøg, møder, udstillinger og uddannelse. Vores kundeservicemedarbejdere tager sig primært af ordre- og tilbudsregistrering, beregninger, leveringsspørgsmål,
tagberegninger, produktinformation og tekniske
spørgsmål samt fremsendelse af brochurer og
vareprøver.

+45 9631 6100

DE DANSKE
KLASSIKERE
På langt de fleste danske tage ligger der enten DANTEGL vingetagsten
eller B&C betontagsten. Det gælder parcelhuse, villaer, boligkarreer,
institutioner, kirker, slotte og andre historiske og bevaringsværdige
bygninger. Monier dækker Danmark godt og grundigt, og de klassiske,
danske tegl- og betontagsten har præget dansk byggeri gennem
mange årtier. Monier er tag på Danmark.
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DANTEGL vingetagsten er en markant del af den danske byggeskik.
En tagsten, der stort set ikke har ændret udseende i flere hundrede
år, og som stadig er blandt de allermest benyttede takdækningsmaterialer på danske tage. DANTEGL er i både udformning, størrelse og
farve den originale danske vingetagsten.

Dansk arkitektur er verdenskendt for sine rene linier, sans for detaljer, bygninger, der
passer smukt i det omgivende miljø, og det ved kun at anvende de bedste materialer.

Kendetegnende for B&C betontagsten er den svagt afrundede forkant og
den enkle og stilrene form, der passer til tidens byggestil. De arkitektoniske
muligheder er mange, for udvalget i både farver og overflader er stort.

VORES TAGE

DE DANSKE KLASSIKERE

DANTEGL – et stykke
dansk arkitekturhistorie
Den klassiske danske vingetagsten. Formen og den smukke røde farve er et billede på Danmark.
DANTEGL er et helt igennem dansk naturprodukt, der bygger på stolte håndværksmæssige traditioner,
der går mere end 1.000 år tilbage i tiden. Den perfekte tagløsning til såvel nybyggeri som renovering i
traditionel stil. En stærk tagløsning, der kun bliver smukkere med årene. DANTEGL leveres i to modeller.
Model Gammel Dansk har et lidt større overlæg, og kan lægges på taghældninger helt ned til
20 grader. Model Økonomi er lidt større og kan lægges med større lægteafstand.
Model GAMMEL DANSK

Model ØKONOMI
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Engoberet Sort

Rød

Lagervare

Gul
Lagervare

Rød

Lagervare

Mocca

Skaffevare

Lagervare

Blådæmpet
Lagervare

Mørk Rød
Lagervare

Model GAMMEL DANSK
Længde:

Bredde:

Lægteafstand:

Dækbredde:

Vægt

Forbrug:

Taghældning:

404 mm

236 mm

325-331 mm

207 mm

2,9 kg/stk.

14,6 stk./m2

min. 20°

Taghældning:

Model ØKONOMI
Længde:

Bredde:

Lægteafstand:

Dækbredde:

Vægt

Forbrug:

415 mm

236 mm

375-378 mm

207 mm

2,8 kg/stk.

12,8 stk./m

2

min. 25°

Betegnelsen “lagervare” betyder at varen findes på lager til levering inden for normal ekspeditionstid. En “skaffevare” skaffes hjem efter bestilling og leveringstiden er ca. 2-3 uger fra bestilling.

VOLSTRUP TEGLVÆRK
I 1882 blev Sæby Dampteglværk i Vendsyssel grundlagt i udkanten af købstaden Sæby. Her var rigeligt med godt ler i undergrunden og tilmed store mængder vand, som var nødvendig for
at drive dampteglværkets maskiner. Det skulle dog hurtigt vise
sig, at vandet var ubrugeligt til det formål, da det var meget jernholdigt. Teglværket blev derfor få år senere flyttet til landsbyen
Volstrup nogle kilometer vest for Sæby, hvor det ligger den dag
i dag. Her produceres de populære DANTEGL. I Danmark har
tegl været brugt som byggemateriale i ca. 1.000 år, mens selve
opfindelsen med at brænde ler til tegl er langt ældre, nemlig
omkring 5.000 år.
Den helt store efterspørgsel på de karakteristiske røde
vingetagsten kom dog først i begyndelsen af 1800-tallet. De
mange voldsomme brande i byerne førte til, at det ved lov blev
besluttet at stråtage og trægavle skulle udskiftes med tag- og
mursten i tegl.

Rundt om i landet blev der etableret i hundredvis af teglværker.
Blandt dem Volstrup Teglværk, der i dag er et af de få danske
teglværker, hvor der produceres tegltagsten.
De røde tegltage er en væsentlig del af den danske byggeskik, og det både i byen og på landet. På Volstrup Teglværk
er de stolte håndværksmæssige traditioner stadig i højsædet
når leret forarbejdes og de strengpressede tagsten placeres i
bakker, tørres, brændes ved ca. 1.000° og efterfølgende pakkes.
DANTEGL fremstilles af 100 % ler. Den smukke teglrøde farve
fremkommer når det naturlige indhold af jernoxid oxiderer
under brændingen. Derfor beholder DANTEGL deres smukke
teglrøde farve år efter år. Med valget af DANTEGL får du en
tidløs tagløsning, der har overlevet mange modeskift i byggeriet.
DANTEGL er Danmarks nationaltag!

VORES TAGE

DE DANSKE KLASSIKERE

DANTEGL HÅNDSTRØGNE
– historiens vingesus
Håndstrøgne DANTEGL tagsten til slotte, herregårde, kirker, byhuse og andre historiske bygningsværker.
Hver eneste tegltagsten er unik, fremstillet med hænderne og ved hjælp af ganske få redskaber.
Kunsten at forme de smukke tegltagsten bygger på dybe rodfæstede traditioner, som i dag videreføres
på Volstrup Teglværk, hvor produktionen har fået en opgradering, således at selve løfteprocessen under
fremstillingen - af hensyn til arbejdsmiljøkrav - nu er automatiseret med robotter. På teglværket fremstilles håndstrøgne vingetagsten, bæverhaler, munk- og nonnetagsten samt helt specielle tegltagsten efter
ordre. En håndbearbejdet tagsten er en maskinfremstillet tagsten, der efterbehandles med en våd
svamp. En håndstrøget tagsten er fremstillet med hænderne, og den findes i 2 modeller. Den gamle JP
model og en ny JP2 model, der adskiller sig ved at have en dybere profil. JP2 modellen er udviklet med
respekt for den danske kulturarv og er inspireret af baroktiden, hvor den meget dybe vingetagsten var
fremherskende.
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DANTEGL HÅNDBEARBEJDET

Rød

DANTEGL HÅNDSTRØGEN JP OG JP2

Rød

Lagervare

Glaseret Sort

JP: Lagervare
JP2: Skaffevare

Blådæmpet

JP: Lagervare
JP2: Skaffevare

JP: Skaffevare
JP2: Skaffevare

DANTEGL HÅNDBEARBEJDET
Længde:

Bredde:

Lægteafstand:

Dækbredde:

Vægt

Forbrug:

Taghældning:

404 mm

236 mm

325-331 mm

ca. 207 mm

ca. 2,9 kg/stk.

14,6 stk/m2

min. 20°

Forbrug:

Taghældning:

DANTEGL – HÅNDSTRØGEN JP/JP 2
Længde:

Bredde:

Lægteafstand:

Dækbredde:

391 mm

230 mm

ca. 310 mm

ca. 200 mm

Vægt
ca. 2,7 kg/stk,

16 stk./m2

min. 25°

Betegnelsen “lagervare” betyder at varen findes på lager til levering inden for normal ekspeditionstid. En “skaffevare” skaffes hjem efter bestilling og leveringstiden er ca. 2-3 uger fra bestilling.

Håndstrøgne tagsten bruges bl.a. til renovering af historiske,
fredede og bevaringsværdige bygninger. Monier har leveret
håndstrøgne tagsten til mange berømte bygningsværker:
Amalienborg Slot, Den tilsandede Kirke, Holmens Kirke, Børglum
Kloster, Schackenborg Slot, Koldinghus, Christian den fjerdes
Bryghus, Nyboder og mange, mange flere. DANTEGL håndstrøgne
er en del af Danmarks-historien.

KOMPLETTE TAGLØSNINGER
DANTEGL
Moniers tagpakker indeholder alt det du behøver
for at gøre taget sikkert, sundt og komplet.
TAGSTEN/SPECIALSTEN - GAMMEL DANSK
TAGSTEN (14,6 STK. PR. M²)
Længde: 404 mm.
Bredde: 236 mm.
Dækbredde: 207 mm.
Lægteafstand: 325-331 mm.
Taghældning ved undertag min. 20°.
DÆKTEGL, MODEL ØKONOMI
Længde: 415 mm.
Bredde: 236 mm.
Dækbredde: 207 mm.
Forbrug: Ca. 4,7 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Til afdækning af læmure.
DOBBELTSTEN
(2 SAMMENLIMEDE TAGSTEN)
Længde: 404 mm.
Bredde: 435 mm.
Dækbredde: 408 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. skæring.
Anvendelse: Ved behov for skæring i
tagsten f.eks. ved skotrender.
RYGNINGSSTEN
Længde: 340 mm.
Bredde (bred ende): 250 mm.
Bredde (smal ende): 210 mm.
Indv. højde: 78 mm.
Forbrug: 3,5 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Til rygninger og grater.
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RYGNINGSAFSLUTNING START
Længde: 340 mm.
Bredde (bred ende): 250 mm.
Bredde (smal ende): 210 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. start.
Anvendelse: Som afslutning ved rygning
og grat.
Lukket i den brede ende.
RYGNINGSAFSLUTNING SLUT
Længde: 340 mm.
Bredde (bred ende): 250 mm.
Bredde (smal ende): 210 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. afslutning.
Anvendelse: Som afslutning ved rygning.
Lukket i den smalle ende.
GRENRYGNING START < 35 °
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Som overgangssten ved
grat og rygning. Kan kun bruges ved
taghældning under 35°. 2 brede og 1
smalt ben.
GRENRYGNING SLUT < 35 °
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Som overgangssten ved
grat og rygning. Kan kun bruges ved
taghældning under 35°. 3 brede ben.
GRENRYGNING START < 45 °
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Som overgangssten ved
grat og rygning. Kan kun bruges ved
taghældning under 45°. 2 brede og 1
smalt ben.

GRENRYGNING SLUT < 45 °
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Som overgangssten ved
grat og rygning. Kan kun bruges ved
taghældning under 45°. 3 brede ben.
T-RYGNING
Længde: 340 mm.
Bredde (bred ende): 250 mm.
Bredde (smal ende): 210 mm.
Anvendelse: Hvor rygning på tilbygning
eller kvist afsluttes i samme højde som
rygning på hovedhus.
DOBBELTVINGET
Længde: 404 mm.
Bredde: 255 mm.
Dækbredde: 255 mm.
Forbrug: Ca. 3,2 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
DOBBELTVINGET DÆKTEGL,
MODEL ØKONOMI
Længde: 415 mm.
Bredde: 255 mm.
Dækbredde: 255 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. læmur.
Anvendelse: Som afslutning i
venstre side af læmure
Se produktdatablad for opstregningsmål!
TOP/STARTSTEN
Længde: 404 mm.
Bredde: 236 mm.
Dækbredde: 207 mm.
Forbrug: 4,8/3,2 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Til tagfladens yderste højre
række og til øverste række langs rygning.
TAGSTEN/SPECIALSTEN - ØKONOMI
TAGSTEN (12,8 STK. PR. M²)
Længde: 415 mm.
Bredde: 236 mm.
Dækbredde: 207 mm.
Lægteafstand: 375-378 mm.
Taghældning ved undertag min. 25°.
DÆKTEGL
Længde: 415 mm.
Bredde: 236 mm.
Dækbredde: 207 mm.
Forbrug: Ca. 4,7 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Til afdækning af læmure.
DOBBELTSTEN
Længde: 415 mm.
Bredde: 435 mm.
Dækbredde: 408 mm.
2 sammenlimede tagsten.
Anvendelse: Ved behov for skæring i
tagsten, f.eks. ved skotrender.
RYGNINGSSTEN
Længde: 340 mm.
Bredde (bred ende): 250 mm.
Bredde (smal ende): 210 mm.
Forbrug: 3,5 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Til rygninger og grater.

RYGNINGSAFSLUTNING START
Længde: 340 mm.
Bredde (bred ende): 250 mm.
Bredde (smal ende): 210 mm.
Anvendelse: Som afslutning ved rygning
og grat.
Lukket i den brede ende.
RYGNINGSAFSLUTNING SLUT
Længde: 340 mm.
Bredde (bred ende): 250 mm.
Bredde (smal ende): 210 mm.
Anvendelse: Som afslutning ved rygning
Lukket i den smalle ende.
GRENRYGNING START < 35º
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Som overgangssten ved
grat og rygning. Kan kun bruges ved
taghældning under 35°. 2 brede og 1
smalt ben.
GRENRYGNING SLUT < 35°
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Som overgangssten ved
grat og rygning. Kan kun bruges ved
taghældning under 35°. 3 brede ben.
GRENRYGNING START < 45°
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Som overgangssten ved
grat og rygning. Kan kun bruges ved
taghældning under 45°. 2 brede og 1
smalt ben.
GRENRYGNING SLUT < 45°
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Som overgangssten ved
grat og rygning. Kan kun bruges ved
taghældning under 45°. 3 brede ben.
T-RYGNING
Længde: 340 mm.
Bredde (bred ende): 250 mm.
Bredde (smal ende): 210 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. tilbygning.
Anvendelse: Hvor rygning på tilbygning
eller kvist afsluttes i samme højde som
rygning på hovedhus.
DOBBELTVINGET
Længde: 415 mm.
Bredde: 255 mm.
Dækbredde: 255 mm.
Forbrug: Ca. 2,7 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side
Se produktdatablad for opstregningsmål!
DOBBELTVINGET DÆKTEGL,
MODEL ØKONOMI
Længde: 415 mm.
Bredde: 255 mm.
Dækbredde: 255 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. læmur.
Anvendelse: Som afslutning i
venstre side af læmure.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
TOPSTEN/STARTSTEN
Længde: 415 mm.
Bredde: 236 mm.
Dækbredde: 207 mm.
Forbrug: 4,8/3,0 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Til tagfladens yderste højre
række og til øverste række langs rygning.

TAGSTEN/SPECIALSTEN - HÅNDSTRØGNE

FASTGØRELSE

TAGSTEN (16 STK. PR. M²)
Længde:391 mm.
Bredde: 230 mm.
Dækbredde: 200 mm.
Lægteafstand: Ca. 310 mm.
Taghældning ved undertag min. 25°.

JP BINDERE T3873
Enhed: Pakke á 200 stk.
Anvendelse: Til binding af maskintagsten
samt håndstrøgne (model JP).
Forbrug: Min hver 2. tagsten samt
randzoner.

DÆKTEGL
Længde: 403 mm.
Bredde: 230 mm.
Dækbredde: 205 mm.
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Til afdækning af læmure.

JP BINDERE T4573
Enhed: Pakke á 200 stk.
Anvendelse: Til binding af maskintagsten
samt håndstrøgne (model JP).
Bindere kan også bruges til T4595
Forbrug: Min hver 2. tagsten samt
randzoner.

RYGNINGSSTEN
Længde: 360 mm.
Bredde (bred ende): 260 mm.
Bredde (smal ende): 220 mm.
Forbrug: 3,5 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Til rygninger og grater.

TEGL NAKKEKROGE 643
Enhed: Pakke á 100 stk.
Anvendelse: Til binding af tagsten
og specialsten, hvor brug af JP/
Sidefalsbindere eller lign. ikke er muligt.
Uafhængig af lægtestørrelse.

RYGNINGSAFSLUTNING START
Længde: 360 mm.
Bredde (bred ende): 260 mm.
Bredde (smal ende): 220 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. start.
Anvendelse: Som afslutning ved rygning
og grat.
Lukket i den brede ende.
RYGNINGSAFSLUTNING SLUT
Længde: 285 mm.
Bredde (bred ende): 260 mm.
Bredde (smal ende): 220 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. afslutning.
Anvendelse: Som afslutning ved rygning.
Lukket i den smalle ende.
GRENRYGNING START <35°
Anvendelse: Som overgangssten ved
grat og rygning.
Kan kun bruges ved taghældning under
35º.
GRENRYGNING SLUT < 35°
Anvendelse: Som overgangssten
ved grat og rygning.
Kan kun bruges ved taghældning
under 35°.
T-RYGNING
Længde: 340 mm.
Bredde (bred ende): 260 mm.
Bredde (smal ende): 220 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. tilbygning.
Anvendelse: Hvor rygning på tilbygning
eller kvist, afsluttes i samme højde som
rygning på hovedhus.
DOBBELTVINGET
Længde: 390 mm.
Bredde: 240 mm.
Dækbredde: 240 mm.
Forbrug 3 stk. pr. lbm.
Anvendelse: afslutning af tagfladens
venstre side. Ikke lagervare.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
DV DÆKTEGL
Længde: 403 mm.
Bredde: 230 mm.
Dækbredde: 230 mm.
Forbrug efter behov.
Anvendelse: som afslutning i venstre
side af læmure.
TOPSTEN/STARTSTEN
Længde: 403 mm.
Bredde: 230 mm.
Dækbredde: 205 mm.
Forbrug: 4,8 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Til tagfladens yderste højre
række og til øverste række langs rygning.

RYGNINGSBESLAG
Forbrug: 1 stk. pr. rygnings-/gratsten.
Enhed: Pakke á 50 stk.
Anvendelse: Til fastgørelse af rygningsog gratsten.

LODRET TUDSTEN
Længde: 404 mm.
Bredde: 236 mm.
Dækbredde: 207 mm.
Udv. Ø: 140 mm.
Indv. Ø: 95 mm.
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Til udluftning.
Kan leveres med plasthætte.
VANDRET TUDSTEN,TYPE BT
Længde: 404 mm.
Bredde: 236 mm.
Dækbredde: 207 mm.
Udv. Ø: 140 mm.
Indv. Ø: 110 mm.
Lysningsareal: 70 cm².
Min. taghældning 27º
Anvendelse: Til udluftning af tagrum.
VENTILATIONSSTEN
Beregnet til udluftning af tagrummet.
Fremstillet med vindspoiler og rist for
at modvirke indtrængning af fygesne.
Passer til alle taghældninger fra 15° til 45°.
Har et åbningsareal på 50 cm².

60 OG 75 MM SKRUER
Enhed: Poser á 25 stk. eller pakker
á 200 stk.
Skrue m/skive

NET
PVC-net til montering i vandret tudsten
model BT.
Ø: 110 mm.

GRATSTENSBINDER MED TRÅD
Materiale: Fjeder/ædelstål af høj kvalitet.
Korrosionsbestandig.
Forbrug: 1 stk. pr. tilskåret gratsten.
Enhed: Pose á 25 stk.
Anvendelse: Påsætning af skårne tagsten
ved grat.

PLASTHÆTTE TIL LODRET
TUDSTEN
Bruges sammen med lodret
tudstens krop.
Diameter: 138 mm.

TOPLÆGTEHOLDER
Anvendelse: Til fastgørelse af
rygnings- og gratlægte.
Forbrug: 1 stk/m
Enhed: Kasse a 25 stk.
VENTILATIONSPRODUKTER - GAMMEL DANSK

FLEXAFTRÆKSPAKKE Ø160
Pakken indeholder: 1 flexaftræk
med isoelement, 1 stk.
undertagsgennemføring, 1 stk.
reduktion Ø160/125/100, 1 stk.
monteringsskabelon, 1 stk.
monteringsvejledning.
Anvendelse: Til montering af en komplet
ventilationsløsning.
VENTILATIONSPAKKE
Pakken indeholder: 1 stk. flexaftræk
med isoelement, 1 stk.
multiovergangsstykke, 1 stk. flange.
Anvendelse: Til montering af en komplet
ventilationsløsning.
HV 15X15 ISO FLEXAFTRÆK
Materiale: Slagfast polystyren.
Udluftningsareal: ca. 225 cm²
Anvendelse: Til udluftning fra køkken,
toilet, bryggers og andre vådrum.
Dækker taghældninger fra 15° til 45°.
FALDSTAMMEUDLUFTNING,
UNIVERSAL - Ø75
Materiale: Slagfast polystyren.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal.
Anvendelse: Til udfuftning af
spildevandssystem.
FALDSTAMMEUDLUFTNINGSPAKKE
Materiale: ABS-plast
Pakken indeholder: 1 stk.
faldstammeudluftning,
monteringsvejledning,
undertagsgennemføringsring,
monteringsskabelon, reduktionsstykke,
2 stk metalbånd, 6 stk. skruer.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.

MULTIOVERGANGSSTYKKE
Ø100-110-125-130-150
Anvendelse: Multiovergangsstykket giver
mulighed for tilslutning af runde kanaler
Ø100, Ø110, Ø125, Ø130, Ø150
VENTILATIONSPRODUKTER-ØKONOMI
LODRET TUDSTEN
Længde: 415 mm.
Bredde: 236 mm.
Dækbredde: 207 mm.
Udv. Ø: 140 mm.
Indv. Ø: 95 mm.
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Til udluftning.
Kan leveres med plasthætte
VANDRET TUDSTEN,TYPE BT
Længde: 415 mm.
Bredde: 236 mm.
Dækbredde: 207 mm.
Udv. Ø: 140 mm.
Indv. Ø: 95 mm.
Lysningsareal: 70 cm².
Min. taghældning 27º
Anvendelse: Til udluftning af tagrum.
VENTILATIONSSTEN
Beregnet til udluftning af tagrummet.
Fremstillet med vindspoiler og rist for at
modvirke indtrængning af fygesne.
Passer til alle taghældninger fra 15° til
45°. Har et åbningsareal på 50 cm².
FLEXAFTRÆKSPAKKE Ø160
Pakken indeholder: 1 flexaftræk med
isoelement, 1 stk.
undertagsgennemføring, 1 stk.reduktion
Ø160/125/110, 1 stk.
monteringsskabelon, 1 stk.
monteringsvejledning.
Anvendelse: Til montering af en komplet
ventilationsløsning.
VENTILATIONSPAKKE
Pakken indeholder: 1 flexaftræk,
1 isoleringselement, 1 multiovergangsstykke og 1 flange.
Anvendelse: Til montering af 1 komplet
ventilationsløsning.

HV 15X15 ISO FLEXAFTRÆK
Materiale: Slagfast polystyren.
Udluftningsareal: Ca. 225 cm².
Anvendelse: Til udluftning fra køkken,
toilet, bryggers og andre vådrum.
Dækker taghældninger fra 15° til 45°.
FALDSTAMMEUDLUFTNINGSPAKKE Ø160
Materiale: ABS-plast
Pakken indeholder: 1 stk.
faldstammeudluftning,
monteringsvejledning,
undertagsgennemføringsring,
monteringsskabelon, reduktionsstykke,
2 stk metalbånd, 6 stk. skruer.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.
FALDSTAMMEUDLUFTNING,
UNIVERSAL - Ø75
Materiale: Slagfast polystyren.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal.
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.
NET
PVC-net til montering i vandret tudsten
model BT.
Ø: 110 mm.
PLASTHÆTTE TIL LODRET
TUDSTEN
Bruges sammen med lodret
tudstens krop.
Diameter: 138 mm
MULTIOVERGANGSSTYKKE
Ø100-110-125-130-150
Anvendelse: Multiovergangsstykket giver
mulighed for
tilslutning af runde kanaler Ø100, Ø110,
Ø125, Ø130, Ø150.
VENTILATIONSPRODUKTER-HÅNDSTRØG.
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LODRET TUDSTEN
Længde: 403 mm.
Bredde: 230 mm.
Dækbredde: 205 mm.
Udv. Ø: 140 mm.
Indv. Ø: 95 mm.
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Til udluftning.
Kan leveres med plasthætte.
VANDRET TUDSTEN M/LØFTET
VANDGANG
Længde: 390 mm.
Bredde: 230 mm.
Dækbredde: 205 mm.
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Til udluftning af tagrum.
VANDRET TUDSTEN,TYPE BT
Længde: 403 mm.
Bredde: 230 mm.
Dækbredde: 205 mm.
Udv. Ø: 140 mm.
Indv. Ø: 95 mm.
Lysningsareal: 70 cm².
Anvendelse: Til udluftning af tagrum.
NET
Til montering i vandret tudsten
model BT.
Ø:110 mm.
PLASTHÆTTE TIL LODRET
TUDSTEN
Bruges sammen med lodret
tudstens krop. Diameter: 138 mm

TÆTNINGSPRODUKTER
DIVOROLL TOP,
DIFFUSIONSÅBEN
Materiale: Polypropylenfibre.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: 50 meter pr. rulle.
Anvendelse: Undertag til alle
tagstenstyper.
DUKO klassificeret i klasse
Middelhøj og Høj (ved fast underlag).
DIVOROLL UNIVERSAL,
DIFFUSIONSÅBEN
Materiale: Polypropylenfibre.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: 50 meter pr. rulle
DUKO klassificeret i klasse Middellav.
BUTYLBÅND
Enhed: Pakke med 2 ruller á 25 m.
Bredde: 5 cm.
Anvendelse: Til tætning og fastklæbning
af undertag.
UNOROLL
Materiale: Reparationstape.
Diffusionsåben fleece-belagt tape med
netforstærkning samt klæbemiddel i
modificeret polyakrylat.
Produktet indeholder ikke
opløsningsmidler.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 50 m x 80 mm.
Anvendelse: Til reparation af
undertag m.m.
DUOROLL
Materiale: Dobbeltklæbende
reparationstape.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 50 m x 40 mm.
Anvendelse: Til reparation af
undertag m.m.
UNDERTAGSOPSTRAMMER
Incl. strips á 360 mm.
Materiale: Flexibelt opskummet
materiale - vejrbestandig.
Forbrug: 1 stk. pr. m².
Anvendelse: Til opstramning af
undertag.
UNDERTAGSOPSTRAMMER
Materiale: Flexibelt opskummet
materiale. Vejrbestandig.
Firkantet model
Forbrug: 1 stk. pr. m²
Anvendelse: Til opstramning af
undertag.
UNDERTAGSSTUDS UV 2003
Ventilationsareal: 52 cm2
Montering: Hullet i undertaget skæres i
størrelse Ø110 mm.
Anvendelse: til fast undertag
UNDERTAGSSTUDS UV 2000
Ventilationsareal: 75 cm².
Montering: Hullet i undertaget skæres i
størrelse Ø100 mm.
Anvendelse: Til banevarer.
FOLIEFLANGE
Anvendelse: Til gennemføringer af
isoleringselement 15x15 cm i undertage

UNDERTAGSKRAVE TIL
STÅLSKORSTEN
Materiale: Kunststofmembran med
metalopkant.
Enhed: 1 stk. pr. kasse.
Anvendelse: Tætning ved stålskorsten.
For montagevejledning henvises til
Divoroll-undertag oplægningsvejledning.
RØRGENNEMFØRING
UNIVERSAL TIL UNDERTAG
Materiale: Polypropylen, termoplastisk
polyetylen.
Anvendes hvor der skal gennemføres
cirkulære rør.
Fleksibel montering, mekanisk
fastgørelse til lægterne.
Op til Ø160 mm.
METALROLL
Materiale: Metalbaseret kerne indstøbt i
plastic. UV bestandig. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 m.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grat. Ventilationskapacitet cm²/m:230
FIGAROLL PLUS
Bredde: 280-320 mm.
Materiale: Plisseret aluminium med UVstabiliseret polypropylenfilt. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 meter.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grater.
Ventilationskapacitet cm²/m: 200
DRYROLL
Bredde: 295 mm
Materiale: Kanter af plisseret aluminiums
kompositfolie med butyltape,
ventilationsfleeze og PP-sømbånd.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 meter.
Anvendelse: Til inddækning af rygning
og grat.
SKOTRENDE
Materiale: 0,7 mm. aluminium.
Længde: 1000 mm.
Bredde: 2 x 400 mm.
Dæklængde: 800 mm.
Incl. blindfals. Sømmes med
varmegalvaniserede papsøm.
TAGFOD
Længde: 2000 mm.
Bredde: 150 mm.
Højde: 50 mm.
Dæklængde: 1900 mm.
Anvendes ved overgang mellem
undertag og tagrende.
VENTILERET FUGLEGITTER
Forbrug: 1 stk. pr. m.
Enhed: Stykvis á 1 m.
Anvendelse: Forhindrer fugle og andre
smådyr i indtrængning i
tagkonstruktionen.
Ventilationskapacitet: 20 mm spalte.
FUGLEGITTERBØJLE
Enhed: 1 stk.
Længde: 282 mm.
Materiale: Alu-Zink
Anvendelse: Til binding af ventileret
fuglegitter
Forbrug: 2 stk. pr. ventileret fuglegitter
SKORSTENSINDDÆKNING
Denne pakke indeholder en komplet
skorstensinddækning til en skorsten
på 72x72 cm og kan bruges op til en
taghældning på 45°.
Indhold: Monteringsanvisning, dæklister,
Wakaflex, sømplugs, tætningsmasse og
værktøj.

WAKAFLEX
Materiale: Kunststofmateriale med
integreret aluminiumsstrækgitter og
tætningskant. UV- bestandig, formbar.
Dim: Bredde: 28/56 cm,
længde: 5 meter. Anvendelse: Til
afslutninger, skorstensinddækninger,
brandmure osv.
DÆKLISTE TIL INDDÆKNING
Enhed: 1 stk á 1,13 meter.
Anvendelse: Til afslutninger,
skorstensinddækninger, brandmure osv.
Samme liste som indgår i
skorstensinddækningen.
EASYFLASH STRONG
Materiale: Aluminiumskomposit med
metalgitter og butylbagside. Lang
levetid. Strækbar i een retning. Formbar.
Anvendelse: Inddækning ved f.eks.
skorsten, brandmure, osv.
WAKAFLEX BUTYLBÅND
Enhed: Rulle á 30 meter.
Bredde: 2,5 cm.
Anvendelse: Til tætning og fastklæbning
af Wakaflex.
M-GLUE FUGEMASSE
Enhed: 0,29 liters patron.
Anvendelse: Til pålimning af Wakaflex
og rygningsbånd. Særdeles
vejrbestandig, kan anvendes på fugtige
tagsten.
For yderligere anvendelse se venligst
produktdatablad.
Forbrug: Efter behov.

SNESIKRING OG SIKKERHEDSPRODUKTER
KOMPLET PAKKE
Anvendelse: F.eks. over indgangspartier
Komplet pakke incl. fastgørelse
Bredde: 2400 mm.
SNEFANGSRØR
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Stk. á 4 m, Ø32 mm.
Anvendelse: I udluftningsspalter. For at
forhindre indtrængning af fygesne.
GALVANISERET SKINNE
Anvendelse: Til montering på
galvaniserede snebøjler.
Rustfri stålbolte medfølger.
Mål: 3000 mm.
SNEBØJLER
Materiale: Varmtgalvaniserede snesikringsbøjler.
Anvendelse: Ved falstagsten fjernes
falsen ud for bøjlen.
Mont. afst. for bøjler ved tegltagsten
ca. 82 cm.
Mont. afst. for bøjler ved betontagsten
ca. 90 cm.
MELLEMTAP
Anvendelse: Til montering på
galvaniseret skinne.
Ekstra sikkerhed imod ulykker og
beskadigelse af tagrender.
Forbrug ved betontagsten: 5 stk.
Forbrug ved vinge- og falstagsten: 3 stk.

MODULTRIN
Enhed: 5 stk.
Anvendelse: Som
skorstensfejertrin,gangbro
og redningsvej ved vindue til både
beton- og tegltagsten.
Trinbredde kan justeres mellem 210-310
mm. med interval af 20 mm.
Alle trin er galvaniseret.

TILBEHØRSPRODUKTER
TRYKRULLE TIL WAKAFLEX
Materiale: Metalrulle med kuglelejer og
træhåndtag.
Anvendelse: Til bearbejdning af
Wakaflex og diverse rygningsbånd, for at
sikre en god stabil vedhæftning
AKRYLSTEN
Anvendelse: Som orienteringslys
på loft, i udhuse og garager.
MALING
Enhed: 0,5 ltr. pr. dåse.
Anvendelse: Til Dantegl sort engoberet
Forbrug ved maling af et helt tag:
0,4 ltr. pr. m² v/pensling
0,3 ltr. pr. m² v/sprøjtning

VORES TAGE

DE DANSKE KLASSIKERE

B&C – danskproduceret
og fuld af muligheder
Den traditionelle og meget populære betontagsten. Den mest benyttede tagsten på danske tage.
Alene navnet er et kvalitetsstempel. En målfast, ensartet og holdbar tagsten, hvis bølgede form er
skræddersyet til dansk byggeri. Gennemfarvet i vejrbestandige og vedligeholdelsesfrie materialer og til
en konkurrencedygtig pris. Et sikkert valg til både nybyggeri og renovering af et gammelt, nedslidt tag.
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Classic Koralrød
Lagervare

Classic Skifer
Lagervare

Classic Sort
Lagervare

B&C DOBBELT-S

* Lægteafstand v/vindskedesten 315-370 mm

Længde:

Bredde:

Lægteafstand: *

Dækbredde:

420 mm

330 mm

270-370 mm

299 +/- 1 mm

Vægt
4,3 kg/stk.

Forbrug:

Taghældning:

9 stk./m

min. 14°

2

Betegnelsen “lagervare” betyder at varen findes på lager til levering inden for normal ekspeditionstid. En “skaffevare” skaffes hjem efter bestilling og leveringstiden er ca. 2-3 uger fra bestilling.

VORES TAGE

DE DANSKE KLASSIKERE

B&C DANFLOCK®
– taget uden undertag
Den geniale tagløsning, der overflødiggør brugen af undertag, har fejret 30-års jubilæum.
Gennem 3 årtier har den unikke, danske tagløsning bevist sit værd, og den ligger i dag på titusindvis
af danske tage. DANFLOCK® Systemfugen, der ligger i tagstenens overlæg som et fugebånd, er så
tæt at den modvirker indtrængen af slagregn og fygesne, og samtidig sørger den for, at eventuelle
kondensdannelser indenfor ganske simpelt drænes ud gennem nylonfibrene. Det betyder tørre
lofter og effektiv ventilation. En økonomisk fordelagtig tagløsning, idet oplægningen er væsentlig
nemmere, da der spares både penge til undertag og tid til montering heraf.
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Classic Koralrød
Lagervare

Classic Skifer

Classic Sor t

Skaffevare

Lagervare

B&C DANFLOCK®

* Ved brug af vindskedesten: 315-340 mm

Længde:

Bredde:

Lægteafstand: *

Dækbredde:

420 mm

330 mm

300-340 mm

299 +/- 0,5 mm

Vægt
4,3 kg/stk.

Forbrug:

Taghældning:

10 stk./m

2

min. 20°

Betegnelsen “lagervare” betyder at varen findes på lager til levering inden for normal ekspeditionstid. En “skaffevare” skaffes hjem efter bestilling og leveringstiden er ca. 2-3 uger fra bestilling.

VORES TAGE

DE DANSKE KLASSIKERE

B&C POLAR OG B&C
PROTECTOR – vælg mellem
matte og glansfulde overflader
Både B&C Polar og B&C Protector har en unik overfladebehandling med en lang levetid. B&C Polar har
en varm og mat farve, og overfladen er desuden varmereflekterende, hvilket giver et mere behageligt
indendørsklima om sommeren. B&C Protector har en glansfuld og dyb farve, der udstråler kvalitet og
harmoni. B&C Polar og B&C Protector fås begge som Danflock tagsten, der oplægges uden undertag.
B&C POLAR

B&C PROTECTOR
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Brun

Sort

Koralrød

Lagervare

Lagervare

Skaffevare

Brun

Sort

Koralrød

Lagervare

Lagervare

Skaffevare

B&C POLAR / B&C PROTECTOR

* Lægteafstand v/vindskedesten 315-370 mm

Længde:

Bredde:

Lægteafstand: *

Dækbredde:

420 mm

330 mm

270-370 mm

299 +/- 1 mm

Vægt
4,3 kg/stk.

Forbrug:

Taghældning:

9 stk./m2

min.14°
* Ved brug af vindskedesten:
315-340 mm

B&C POLAR DANFLOCK / B&C PROTECTOR DANFLOCK
Længde:

Bredde:

Lægteafstand: *

Dækbredde:

420 mm

330 mm

300-340 mm

299 +/- 0,5 mm

Vægt
4,3 kg/stk.

Forbrug:

Taghældning:

10 stk./m

2

min. 20°

Betegnelsen “lagervare” betyder at varen findes på lager til levering inden for normal ekspeditionstid. En “skaffevare” skaffes hjem efter bestilling og leveringstiden er ca. 2-3 uger fra bestilling.

VORES TAGE

LETVÆGTSTAGSTEN

B&C 25 – med
teknologi
B&C 25 er en banebrydende betontagsten, der er udviklet med Aerlox teknologi. Det
betyder, at B&C 25 er 40% lettere set i forhold til traditionelle betontagsten. B&C 25 vejer
kun 25 kg/m2 og kan - grundet den lave vægt - med stor fordel anvendes i forbindelse med
renovering af nedslidte tage med stål eller fibercement.
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Classic Sort

Classic Koralrød

Lagervare

Lagervare

* Ved brug af vindskedesten:
- udsparring 9 cm: 340-370 mm
- udsparring 11 cm: 315-340 mm
** v. taghældning 17,5 - 22°
*** v. taghældning fra 22°

B&C 25
Længde:

Bredde:

Lægteafstand: *

Dækbredde:

Vægt

Forbrug:

Taghældning:

420 mm

330 mm

312-320 mm**
312-370 mm***

298 mm

2,77 kg/stk.

9 stk./m2

min. 17,5°(312-320)
min. 22° (312-370)

Betegnelsen “lagervare” betyder at varen findes på lager til levering inden for normal ekspeditionstid. En “skaffevare” skaffes hjem efter bestilling og leveringstiden er ca. 2-3 uger fra bestilling.

Før

Efter

Det udtjente fibercementtag på en landbrugsejendom er erstattet med letvægtstagstenen B&C 25.

Før

Efter

Et nedslidt fibercementtag på 80’er villa er udskiftet med B&C 25.

Før

Efter

Huset har efter en større tagrenovering fået et markant ansigtsløft med B&C 25.

VORES TAGE

LETVÆGTSTAGSTEN

Nyhed!

B&C 30 ERGO – et nyt, let
medlem af B&C familien
B&C 30 Ergo er det nyeste medlem af B&C familien. Med udviklingen af B&C 30 Ergo har vi
sat fokus på arbejdsmiljø, idet tagstenen kun vejer 30 kg pr. m2, hvilket er 10 kg mindre end
den klassiske B&C betontagsten. Den store forskel i vægten har stor betydning for de mange
håndværkere, der arbejder med oplægning af tag, da der nu skal løftes langt mindre.
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Classic Sort

Classic Koralrød

Lagervare

Lagervare

* Ved brug af vindskedesten:
- udsparring 9 cm: 340-370 mm
- udsparring 11 cm: 315-340 mm
** v. taghældning 17,5 - 22°
*** v. taghældning fra 22°

B&C 30 ERGO
Længde:

Bredde:

420 mm

330 mm

Lægteafstand: *

Dækbredde:

312-320 mm**
		312-370 mm***

298 +/- 1 mm

Vægt
3,2 kg/stk.

Forbrug:
9 stk./m2

Taghældning:
min. 17,5°(312-320)
min. 22° (312-370)

Betegnelsen “lagervare” betyder at varen findes på lager til levering inden for normal ekspeditionstid. En “skaffevare” skaffes hjem efter bestilling og leveringstiden er ca. 2-3 uger fra bestilling.

KOMPLETTE TAGLØSNINGER
B&C/B&C 25/B&C 30 Ergo/B&C Polar/B&C Protector
Moniers tagpakker indeholder alt det du behøver
for at gøre taget sikkert, sundt og komplet.
TAGSTEN/SPECIALSTEN
TAGSTEN (9 STK. PR. M²)
Længde: 420 mm.
Bredde: 330 mm.
Dækbredde: 299 mm.
Dækbredde B&C 25: 298 mm..
HALV TAGSTEN
Dækbredde: 150 mm.
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: I tagstensrækker, som ikke
går op med hele normalsten, eller ved
vinduer, skorstene m.m.
for at undgå tagstensstumper ved
skotrender/grater.
RYGNINGSSTEN
Længde: 420 mm.
Bredde (bred ende): 252 mm.
Bredde (smal ende): 233 mm.
Forbrug: Ca. 3 stk. pr. lbm. rygning
eller grat.
Pilhøjde: 105/80 mm.
RYGNINGSAFSLUTNING START
Længde: 420 mm.
Bredde (bred ende): 252 mm.
Bredde (smal ende): 233 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. start.
Anvendelse: Som afslutning ved rygning
og grat.
Lukket i den brede ende.
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RYGNINGSAFSLUTNING SLUT
Længde: 420 mm.
Bredde (bred ende): 252 mm.
Bredde (smal ende): 233 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. afslutning.
Anvendelse: Som afslutning ved rygning.
Lukket i den smalle ende.
VALMKLOKKE
Forbrug: 1 stk. ved overgang grat/
rygning.
Anvendelse: Som overgangssten ved
grat og rygning ved 15°-55° taghældning.
Valmklokken kan fastgøres med 3 stk.
rygningsbeslag.
PYRAMIDESTEN
Forbrug: 1 stk. ved overgang grat/
rygning og rygning ved 45°- 55°
taghældning.
Pyramidesten kan fastgøres med
4 stk. rygningsbeslag
GRATSTARTSTEN
Længde: 420 mm.
Bredde (bred ende): 240 mm.
Bredde (smal ende): 233 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. grat.
Anvendelse: Som første sten ved grat.
VINDSKEDESTEN HØJRE 7
Dækbredde: 300 mm
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. Ibm. afslutning.
Anvendelse: Start af tagfladens
højre side.
Udsparring: 7 cm v/lægteafstand
360 - 370 mm.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
VINDSKEDESTEN VENSTRE 7
Dækbredde: 330 mm.
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. lbm. afslutning.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.
Udsparring: 7 cm v/lægteafstand
360 - 370 mm.
Se produktdatablad for opstregningsmål!

VINDSKEDESTEN HØJRE
9 CM UDSPARRING
Dækbredde: 300 mm
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. Ibm. afslutning.
Anvendelse: Start af tagfladens højre side.
Udsparring: 9 cm v/lægteafstand
340-370 mm.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
VINDSKEDESTEN VENSTRE
9 CM UDSPARRING
Dækbredde: 330 mm.
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. lbm. afslutning.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.
Udsparring: 9 cm v/lægteafstand
340-370 mm.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
VINDSKEDESTEN HØJRE
11 CM UDSPARRING
Dækbredde: 300 mm.
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. Ibm. afslutning.
Anvendelse: Start af tagfladens højre side.
Udsparring: 11 cm v/lægteafstand
315-340 mm.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
VINDSKEDESTEN VENSTRE
11 CM UDSPARRING
Dækbredde: 330 mm.
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. Ibm. afslutning.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.
Udsparring: 11 cm v/lægteafstand
315-340 mm.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
DOBBELTVINGET
Dækbredde: 330 mm.
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. lbm. afslutning.
Anvendelse: Som venstre afslutning.
ved gavle, vinduer og skorstene.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
PULTSTEN
Dækbredde: 300 mm.
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Som afsluttende tagsten
på tage med ensidig taghældning og
afdækning af læmure.
HALV PULTSTEN
Dækbredde: 150 mm.
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Til afslutning på
ensidig taghældning, hvor modulmål
ikke går op med hele tagsten.
PULTVINDSKEDESTEN HØJRE
Dækbredde: 300 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. højre afslutning.
Anvendelse: Hvor man har valgt
at bruge vindskedestenafslutning
kombineret med ensidig taghældning.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
PULTVINDSKEDESTEN VENSTRE
Dækbredde: 330 mm
Forbrug: 1 stk. pr. venstre afslutning.
Anvendelse: Hvor man har valgt
at bruge vindskedestenafslutning
kombineret med ensidig taghældning.
Se produktdatablad for opstregningsmål!

DOBBELTVINGET PULTSTEN
Dækbredde: 330 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. venstre hjørne
afslutning.
Anvendelse: Hvor man har valgt
at bruge dobbeltvinget afslutning
kombineret med ensidig taghældning.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
FASTGØRELSE
DS SIDEFALSBINDERE
Enhed: Pakke á 500 stk.
Anvendelse: Til binding af tagsten og
specialsten.
Uafhængig af lægtestørrelse.
DS RFS SIDEFALSBINDERE T3873
Enhed: Pakke á 500 stk.
Anvendelse: Til binding af tagsten og
specialsten.
Til lægte 38x73 mm.
DS RFS SIDEFALSBINDERE T4573
Enhed: Pakke á 500 stk.
Anvendelse: Til binding af tagsten og
specialsten.
Til lægte 45x73 mm.
DS NAKKEKROGE 633
Enhed: Pakke á 100 stk.
Anvendelse: Til binding af tagsten og
specialsten, hvor brug af sidefalsbindere
ikke er muligt.
Uafhængig af lægtestørrelse.
DS RFS NAKKEKLEMMER T3873
Enhed: Pakke á 100 stk.
Anvendelse: Til binding af tagsten og
specialsten, hvor brug af sidefalsbindere
ikke er muligt.
Til lægte 38x73 mm.
DS RFS NAKKEKLEMMER T4573
Enhed: Pakke á 100 stk.
Anvendelse: Til binding af tagsten og
specialsten, hvor brug af sidefalsbindere
ikke er muligt.
Til lægte 45x73 mm.
B&C RYGNINGSBESLAG
M/SKRUE
Forbrug: 1 stk. pr. rygnings-/gratsten.
Enhed: Pakke á 50 stk.
Anvendelse: Til fastgørelse af rygningsog gratsten.
B&C RYGNINGSBESLAG
Forbrug: 1 stk. pr. rygnings-/gratsten.
Enhed: Pakke á 50 stk.
Anvendelse: Til fastgørelse af rygningsog gratsten.
Husk: 2 stk. 40 mm. skrue og 1 stk. 70
mm. skrue pr. beslag!
60 OG 75 MM SKRUER
Enhed: Poser á 25 stk. eller pakker
á 200 stk.
Skrue m/skive.

GRATSTENSBINDER MED TRÅD
Materiale: Fjeder/ædelstål af høj kvalitet.
Korrosionsbestandig.
Forbrug: 1 stk. pr. tilskåret gratsten.
Enhed: Pose á 25 stk.
Anvendelse: Påsætning af skårne tagsten
ved grat.
TOPLÆGTEHOLDER
Anvendelse: Til fastgørelse af
rygnings- og gratlægte.
Forbrug: 1 stk/m
Enhed: Kasse a 25 stk.
VENTILATIONSPRODUKTER
VENTILATIONSSTEN
Dækbredde: 300 mm.
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Til udluftning af tagrum.
Udluftningsareal: Ca. 30 cm².
TUDSTEN SPECIAL (MIN. 42°)
Dækbredde: 300 mm.
Taghældning: Min. 42°.
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Ved tilslutning til gamle
udluftningssystemer i toilet, bad
og køkken.
Udluftningsareal: Ca. 78 cm²
FLEXAFTRÆKSPAKKE Ø160
Pakken indeholder: 1 flexaftræk med
isoelement, 1 stk.
undertagsgennemføring, 1 stk.reduktion
Ø160/125/100, 1 stk.
monteringsskabelon, 1 stk.
monteringsvejledning.
Anvendelse: Til montering af en komplet
ventilationsløsning.
VENTILATIONSPAKKE
Pakken indeholder: 1 flexaftræk,
1 isoleringselement, 1 multiovergangsstykke og 1 flange.
Anvendelse: Til montering af 1 komplet
ventilationsløsning.
HV 15X15 ISO FLEXAFTRÆK
Materiale: Slagfast polystyren.
Udluftningsareal: Ca. 225 cm².
Anvendelse: Til udluftning fra køkken,
toilet, bryggers og andre vådrum.
Dækker taghældninger fra 15° til 45°.
FALDSTAMMEUDLUFTNING,
UNIVERSAL
Materiale: Slagfast polystyren.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal.
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.
Indvendig Ø70 mm.
FALDSTAMMEUDLUFTNINGSPAKKE
Materiale: ABS-plast
Pakken indeholder: 1 stk.
faldstammeudluftning,
monteringsvejledning,
undertagsgennemføringsring,
monteringsskabelon, reduktionsstykke,
2 stk metalbånd, 6 stk. skruer.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.
MULTIOVERGANGSSTYKKE
Ø100-110-125-130-150
Anvendelse: Multiovergangsstykket giver
mulighed for tilslutning af runde kanaler
Ø100, Ø110, Ø125, Ø130, Ø150.

TÆTNINGSPRODUKTER
DIVOROLL TOP,
DIFFUSIONSÅBEN
Materiale: Polypropylenfibre.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: 50 meter pr. rulle (12 rl. pr. palle).
Anvendelse: Undertag til alle
tagstenstyper.
DUKO klassificeret i klasse
Middelhøj og Høj (ved fast underlag).
DIVOROLL UNIVERSAL,
DIFFUSIONSÅBEN
Materiale: Polypropylenfibre.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: 50 meter pr. rulle
(20 rl. pr. palle).
DUKO klassificeret i klasse Middellav.
BUTYLBÅND
Enhed: Pakke med 2 ruller á 25 m.
Bredde: 5 cm.
Anvendelse: Til tætning og fastklæbning
af undertag.
UNOROLL
Materiale: Reparationstape.
Diffusionsåben fleece-belagt tape med
netforstærkning samt klæbemiddel i
modificeret polyakrylat.
Produktet indeholder ikke
opløsningsmidler.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 50 m x 80 mm.
Anvendelse: Til reparation af undertag
m.m.
DUOROLL
Materiale: Dobbeltklæbende
reparationstape.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 50 m x 40 mm.
Anvendelse: Til reparation af undertag
m.m.
UNDERTAGSOPSTRAMMER
Incl. strips á 360 mm.
Materiale: Flexibelt opskummet
materiale. Vejrbestandig.
Forbrug: 1 stk. pr. m².
Anvendelse: Til opstramning af
undertag.
UNDERTAGSOPSTRAMMER
Materiale: Flexibelt opskummet
materiale. Vejrbestandig.
Firkantet model
Forbrug: 1 stk. pr. m²
Anvendelse: Til opstramning af
undertag.
UNDERTAGSSTUDS UV 2003
Ventilationsareal: 52cm²
Montering: Hullet i undertaget skæres i
størrelse Ø 110 mm.
Anvendelse: Til fast undertag
UNDERTAGSSTUDS UV 2000
Ventilationsareal: 75 cm².
Montering: Hullet i undertaget skæres i
størrelse Ø100 mm.
Anvendelse: Til banevarer.
FOLIEFLANGE
Anvendelse: Til gennemføringer af
isoleringselement 15x15 cm i undertage.

UNDERTAGSKRAVE TIL
STÅLSKORSTEN
Materiale: Kunststofmembran med
metalopkant.
Enhed: 1 stk. pr. kasse.
Anvendelse: Tætning ved stålskorsten.
For montagevejledning henvises til
Divoroll-undertag oplægningsvejledning.
RØRGENNEMFØRING UNIVERSAL TIL UNDERTAG
Materiale: Polypropylen, termoplastisk
polyetylen.
Anvendes hvor der skal gennemføres
cirkulære rør.
Fleksibel montering, mekanisk
fastgørelse til lægterne.
Op til Ø160 mm.
METALROLL 260-320
Bredde: 260-320 mm.
Materiale: Metalbaseret kerne indstøbt i
plastic. UV bestandig. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 m.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grat.
Ventilationskapacitet cm²/m:230
METALROLL 320-380
Bredde: 320-380 mm.
Materiale: Metalbaseret kerne indstøbt i
plastic. UV bestandig. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 m.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grat.
Ventilationskapacitet cm²/m:230
FIGAROLL PLUS
Bredde: 280-320 mm.
Materiale: Plisseret aluminium med UVstabiliseret polypropylenfilt. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 meter.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grater.
Ventilationskapacitet cm²/m: 200
DRYROLL
Bredde: 295 mm
Materiale: Kanter af plisseret aluminiums
kompositfolie med butyltape,
ventilationsfleeze og PP-sømbånd.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 meter.
Anvendelse: Til inddækning af rygning
og grat.
SKOTRENDE
Materiale: 0,7 mm. aluminium.
Længde: 1000 mm.
Bredde: 2 x 400 mm.
Dæklængde: 900 mm.
Incl. blindfals. Sømmes med
varmegalvaniserede papsøm.
TAGFOD
Længde: 2000 mm.
Bredde: 150 mm.
Højde: 50 mm.
Dæklængde: 1900 mm.
Anvendes ved overgang mellem
undertag og tagrende.
FUGLEGITTER, 1 METER
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Stykvis á 1 m.
Anvendelse: Forhindrer fugle og andre
smådyr i indtrængning i
tagkonstruktionen.
FUGLEGITTER 5 METER
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Stykvis á 5 m.
Anvendelse: Forhindrer fugle og andre
smådyr i indtrængning i
tagkonstruktionen.

VENTILERET FUGLEGITTER
Forbrug: 1 stk. pr. m.
Enhed: Stykvis á 1 m.
Anvendelse: Forhindrer fugle og andre
smådyr i indtrængning i
tagkonstruktionen.
Ventilationskapacitet: 20 mm spalte.
FUGLEGITTERBØJLE
Enhed: 1 stk.
Længde: 282 mm.
Materiale: Alu-Zink
Anvendelse: Til binding af ventileret
fuglegitter
Forbrug: 2 stk. pr. ventileret fuglegitter
SKORSTENSINDDÆKNING
Denne pakke indeholder en komplet
skorstensinddækning til en skorsten
på 72x72 cm og kan bruges op til en
taghældning på 45°.
Indhold: Monteringsanvisning, dæklister,
Wakaflex, sømplugs, tætningsmasse og
værktøj.
B&C MASTIC
Enhed: 0,3 liters patron. 30 stk. pr.
karton.
Anvendelse: Til tætning i overlæg
mellem rygnings- og gratsten samt
understrygning.
Forbrug: Ca. 0,3 liter pr. 2,7 meter
rygning eller grat.
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B&C OVERSTRYGNINGSFUGEMASSE
Materiale: Smidig specialfugemasse på
bitumenbasis. Klar til brug, når
fugemasse er mellem 18° - 22°.
Tagfladen skal være rengjort.
Forbrug: Ca. 1,2 ltr. pr. m².
Spand af 25 liter.
Diameter låg: 283 mm.
Diameter bund: 265 mm.
Anvendelse: Til udvendig overstrygning
af gamle betontage.
B&C UNDERSTRYGNINGSFUGEMASSE
Materiale: Smidig klæbende og
fiberarmeret specialmasse på olieog bitumenbasis.
Forbrug: ca. 1,0 ltr. pr. m²
Spand af 25 liter.
Formindskelse af lægteafstand med 1
cm medfører et merforbrug på ca. 0,25
l pr. m².
B&C STRIPS
Længde: Ca. 450 mm.
Bredde: Ca. 30 mm.
Højde: Ca. 85 mm.
Forbrug: Ca. 4,44 strips pr. lbm.
(inkl. begge sider af rygning eller grat).
Enhed: 1 stk. = boks á 9 strips eller
11,16 ltr.

WAKAFLEX
Materiale: Kunststofmateriale med
integreret aluminiumsstrækgitter og
tætningskant. UV- bestandig, formbar.
Længde: 5 meter. Anvendelse: Til
afslutninger, skorstensinddækninger,
brandmure osv.

MELLEMTAP
Anvendelse: Til montering på
galvaniseret skinne.
Ekstra sikkerhed imod ulykker og
beskadigelse af tagrender.
Forbrug ved betontagsten: 5 stk.
Forbrug ved vinge- og falstagsten: 3 stk.

DÆKLISTE TIL INDDÆKNING
Enhed: 1 stk á 1,13 meter.
Anvendelse: Til afslutninger,
skorstensinddækninger,
brandmure osv.
Samme liste som indgår i
skorstensinddækningen.

MODULTRIN
Enhed: 5 stk.
Anvendelse: Til alle taghældninger,
som skorstensfejertrin,gangbro og
redningsvej ved vindue til både
beton- og tegltagsten.
Trinbredde kan justeres mellem
210-310 mm. med interval af 20 mm.
Alle trin er galvaniseret.

EASYFLASH STRONG
Materiale: Aluminiumskomposit med
metalgitter og butylbagside. Lang
levetid. Strækbar i een retning. Formbar.
Anvendelse: Inddækning ved f.eks.
skorsten, brandmure, osv.
WAKAFLEX BUTYLBÅND
Enhed: Rulle á 30 meter.
Bredde: 2,5 cm.
Anvendelse: Til tætning og fastklæbning
af Wakaflex.
M-GLUE FUGEMASSE
Enhed: 0,29 liters patron.
Anvendelse: Til pålimning af Wakaflex
og rygningsbånd. Særdeles
vejrbestandig, kan anvendes på fugtige
tagsten.
For yderligere anvendelse se venligst
produktdatablad.
Forbrug: Efter behov.

SNESIKRING OG SIKKERHEDSPRODUKTER
KOMPLET PAKKE
Anvendelse: F.eks. over indgangspartier
Komplet pakke incl. fastgørelse
Bredde: 2400 mm.
SNEFANGSRØR
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Stk. á 4 m, Ø32 mm.
Anvendelse: I udluftningsspalter. For at
forhindre indtrængning af fygesne.
GALVANISERET SKINNE
Anvendelse: Til montering på
galvaniserede snebøjler.
Rustfri stålbolte medfølger
Mål: 3000 mm
SNEBØJLER
Materiale: Varmtgalvaniserede
snesikringsbøjler.
Anvendelse: Ved falstagsten fjernes
falsen ud for bøjlen.
Mont. afst. for bøjler ved tegltagsten
ca. 82 cm.
Mont. afst. for bøjler ved betontagsten
ca. 90 cm.

TILBEHØRSPRODUKTER
TAGVINDUE MED PLASTRAMME,
UNIVERSAL
Materiale: Fremstillet i et vejrbestandigt
materiale. Rammen består af UV
bestandigt PVC med stålindlæg. Kuplen
består af stødsikkert, tonet akrylglas.
Vinduet kan åbnes.
Udstigningsåbningen er H 520 mm,
B 475 mm.
Universalt.
AKRYLSTEN
Anvendelse: Som orienteringslys
på loft, i udhuse og garager.

TRYKRULLE TIL WAKAFLEX
Materiale: Metalrulle med kuglelejer og
træhåndtag.
Anvendelse: Til bearbejdning af
Wakaflex og diverse rygningsbånd, for at
sikre en god stabil vedhæftning.
MALING
Enhed: 1 ltr. pr. dåse.
Anvendelse: Til B&C tagsten. Fås i
samme farver som tagsten.
Forbrug ved maling af et helt tag:
0,4 ltr. pr. m² v/pensling
0,3 ltr. pr. m² v/sprøjtning

KOMPLETTE TAGLØSNINGER
B&C Danflock®/B&C Polar Danflock
B&C Protector Danflock
TAGSTEN/SPECIALSTEN
TAGSTEN (10 STK. PR. M².)
Mål: Samme som alm. B&C DS.
Lægteafstand: 300-340 mm.
Lægteafstand ved brug af vindskedesten:
315-340 mm.
Taghældning min. 20°.
HALV TAGSTEN
Dækbredde: 150 mm.
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: I tagstensrækker, som ikke
går op med hele normalsten, eller ved
vinduer, skorstene m.m. for at undgå
tagstensstumper ved skotrender/grater.
RYGNINGSSTEN
Længde: 420 mm.
Bredde (bred ende): 252 mm.
Bredde (smal ende): 233 mm.
Forbrug: Ca. 3 stk. pr. lbm. rygning
eller grat.
Pilhøjde: 105/80 mm.
RYGNINGSAFSLUTNING START
Længde: 420 mm.
Bredde (bred ende): 252 mm.
Bredde (smal ende): 233 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. start.
Anvendelse: Som afslutning ved rygning
og grat.
Lukket i den brede ende.
RYGNINGSAFSLUTNING SLUT
Længde: 420 mm.
Bredde (bred ende): 252 mm.
Bredde (smal ende): 233 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. afslutning.
Anvendelse: Som afslutning ved rygning.
Lukket i den smalle ende.

VINDSKEDESTEN HØJRE
Dækbredde: 300 mm.
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. lbm. afslutning.
Anvendelse: Start af tagfladens højre
side.
Udsparring: 11 cm v/lægteafstand
315-340 mm.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
TOP VINDSKEDESTEN VENSTRE
11 CM UDSPARRING
NB: u/DANFLOCK®.
Dækbredde: 330 mm.
Lægteafstand: 315-340 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. (hjørne) venstre
afslutning.
Anvendelse: Hvor der er valgt topsten
samt vindskedesten.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
TOP VINDSKEDESTEN HØJRE
11 CM UDSPARRING
Dækbredde: 300 mm.
Lægteafstand: 315-340 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. (hjørne) højre
afslutning.
Anvendelse: Hvor der er valgt topsten
samt vindskedesten.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
DOBBELTVINGET
Dækbredde: 330 mm.
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. lbm. afslutning.
Anvendelse: Som venstre afslutning ved
gavle, vinduer og skorstene.
Se produktdatablad for opstregningsmål!

VALMKLOKKE
Forbrug: 1 stk. ved overgang grat/
rygning.
Anvendelse: Som overgangssten ved
grat og rygning ved 15°-55° taghældning.
Valmklokken kan fastgøres med 3 stk.
rygningsbeslag.

TOPSTEN
Dækbredde: 300 mm.
Forbrug: Ca. 6,6 stk. pr. lbm. rygning
(begge sider).
Anvendelse: Ved rygning og overgang til
andre ovenforliggende emner, som ved
sammenbygning kræver kit/fugebånd
el. lign.

PYRAMIDESTEN
Forbrug: 1 stk. ved overgang grat/
rygning og rygning ved 45°- 55°
taghældning.
Pyramidesten kan fastgøres med
4 stk. rygningsbeslag.

HALV TOPSTEN
Dækbredde: 150 mm.
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Ved rygning
og ved overgang til andre
ovenforliggende produkter/emner,
som ved sammenbygning kræver kit/
fugebånd eller lignende

GRATSTARTSTEN
Længde: 420 mm.
Bredde (bred ende): 240 mm.
Bredde (smal ende): 233 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. grat.
Anvendelse: Som første sten ved grat.
VINDSKEDESTEN VENSTRE
Dækbredde: 330 mm.
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. lbm. afslutning.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.
Udsparring: 11 cm v/lægteafstand
315-340 mm.
Se produktdatablad for opstregningsmål!

PULTSTEN
Bredde: 330 mm.
Dækbredde: 300 mm.
Anvendelse: Som afsluttende tagsten
på tage med ensidig taghældning og
afdækning af læmure.
Forbrug: 3,3 stk. pr. lbm.
HALV PULTSTEN
Dækbredde: 150 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. (hjørne) højre
afslutning.
Anvendelse: Til afslutning på ensidig
taghældning, hvor modulmål ikke går
op med hele tagsten.

PULTVINDSKEDESTEN, HØJRE
Dækbredde: 300 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. (hjørne) højre
afslutning.
Anvendelse: Når der er valgt pultsten/
vindskedesten.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
PULTVINDSKEDESTEN,VENSTRE
U/DANFLOCK®
Bredde: 330 mm.
Dækbredde: 330 mm.
Forbrug:1 stk. pr. (hjørne) venstre
afslutning.
Anvendelse: Når der er valgt pultsten/
vindskedesten.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
DOBBELTVINGET PULTSTEN
U/DANFLOCK®
Dækbredde: 330 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. afslutning.
Anvendelse: Hvor man har valgt
at bruge dobbeltvinget afslutning
kombineret med ensidig taghældning.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
FASTGØRELSE
DS RFS SIDEFALSBINDERE T3873
Enhed: Pakke á 500 stk.
Anvendelse: Til binding af tagsten og
specialsten.
Til lægte 38x73 mm.
DS RFS SIDEFALSBINDERE T4573
Enhed: Pakke á 500 stk.
Anvendelse: Til binding af tagsten og
specialsten.
Til lægte 45x73 mm.
DS RFS NAKKEKLEMMER T3873
Materiale: Rustfrit stål.
Enhed: Pakke á 100 stk.
Anvendelse: Til binding af tagsten og
specialsten, hvor brug af sidefalsbindere
ikke er muligt.
Til lægte 38x73 mm.
DS RFS NAKKEKLEMMER T4573
Materiale: Rustfrit stål.
Enhed: Pakke á 100 stk.
Anvendelse: Til binding af tagsten og
specialsten, hvor brug af sidefalsbindere
ikke er muligt.
Til lægte 45x73 mm.
B&C RYGNINGSBESLAG
M/SKRUE
Materiale: Aluminium.
Forbrug: 1 stk. pr. rygnings-/gratsten.
Enhed: Pakke á 50 stk.
Anvendelse: Til fastgørelse af rygningsog gratsten.
B&C RYGNINGSBESLAG
Materiale: Aluminium.
Forbrug: 1 stk. pr. rygnings-/gratsten.
Enhed: Pakke á 50 stk.
Anvendelse: Til fastgørelse af rygningsog gratsten.
Husk: 2 stk. 40 mm. skrue og 1 stk. 70
mm. skrue pr. beslag!

60 OG 75 MM SKRUER
Enhed: Poser á 25 stk. eller pakker
á 200 stk.
Skrue m/skive.
GRATSTENSBINDER MED TRÅD
Materiale: Fjeder/ædelstål af høj kvalitet.
Korrosionsbestandig.
Forbrug: 1 stk. pr. tilskåret gratsten.
Enhed: Pose á 25 stk.
Anvendelse: Påsætning af skårne tagsten
ved grat.
TOPLÆGTEHOLDER
Anvendelse: Til fastgørelse af
rygnings- og gratlægte.
Forbrug: 1 stk/m
Enhed: Kasse a 25 stk
VENTILATIONSPRODUKTER

34

TÆTNINGSPRODUKTER
METALROLL 260-320
Bredde: 260-320 mm.
Materiale: Metalbaseret kerne indstøbt i
plastic. UV bestandig. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 m.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grat.
Ventilationskapacitet cm²/m:230
METALROLL 320-380
Bredde: 320-380 mm.
Materiale: Metalbaseret kerne indstøbt i
plastic. UV bestandig. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 m.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grat.
Ventilationskapacitet cm²/m:230

VENTILATIONSSTEN
Dækbredde: 300 mm.
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Til udluftning af tagrum.
Udluftningsareal: Ca. 30 cm².

FUGLEKLODSER
Materiale: Imprægneret skumplast.
Anvendelse: Modvirker at fygesne,
slagregn og fugle trænger ind i
tagkonstruktionen.
Enhed: Stk. á 1 meter og 60 stk. pr.
kasse.

TUDSTEN SPECIAL (MIN. 42°)
Dækbredde: 300 mm.
Taghældning: Min. 42°.
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Ved tilslutning til gamle
udluftningssystemer i toilet, bad
og køkken.
Udluftningsareal: Ca. 65 cm².

TAGFOD
Længde: 2000 mm.
Bredde: 150 mm.
Højde: 50 mm.
Dæklængde: 1900 mm.
Anvendes ved overgang mellem
undertag og tagrende.

FLEXAFTRÆKSPAKKE Ø160
Pakken indeholder: 1 flexaftræk med
isoelement, 1 stk.
undertagsgennemføring, 1 stk.reduktion
Ø160/125/100, 1 stk.
monteringsskabelon, 1 stk.
monteringsvejledning.
Anvendelse: Til montering af en komplet
ventilationsløsning.
HV 15X15 ISO FLEXAFTRÆK
Materiale: Slagfast polystyren.
Udluftningsareal: Ca. 225 cm².
Anvendelse: Til udluftning fra køkken,
toilet, bryggers og andre vådrum.
Dækker taghældninger fra 15° til 45°.
FALDSTAMMEUDLUFTNING,
UNIVERSAL
Materiale: Slagfast polystyren.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal.
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.
Indvendig Ø70 mm.
FALDSTAMMEUDLUFTNINGSPAKKE
Materiale: ABS-plast
Pakken indeholder: 1 stk.
faldstammeudluftning,
monteringsvejledning,
undertagsgennemføringsring,
monteringsskabelon, reduktionsstykke,
2 stk metalbånd, 6 stk. skruer.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.
MULTIOVERGANGSSTYKKE
Ø100-110-125-130-150
Anvendelse: Multiovergangsstykket giver
mulighed for tilslutning af runde kanaler
Ø100, Ø110, Ø125, Ø130, Ø150

SKORSTENSINDDÆKNING
Denne pakke indeholder en komplet
skorstensinddækning til en skorsten
på 72x72 cm og kan bruges op til en
taghældning på 45°.
Indhold: Monteringsanvisning, dæklister,
Wakaflex, sømplugs, tætningsmasse og
værktøj.
B&C MASTIC
Enhed: 0,3 liters patron. 30 stk. pr.
karton.
Anvendelse: Til tætning i overlæg
mellem rygnings- og gratsten.
Forbrug: Ca. 0,3 liter pr. 2,7 meter
rygning eller grat.
B&C OVERSTRYGNINGSFUGEMASSE
Materiale: Smidig specialfugemasse på
bitumenbasis. Klar til brug, når
fugemasse er mellem 18° - 22°.
Tagfladen skal være rengjort.
Forbrug: Ca. 1,2 ltr. pr. m².
Spand á 25 liter.
Anvendelse: Til udvendig overstrygning
af gamle betontage.
B&C UNDERSTRYGNINGSFUGEMASSE
Materiale: Smidig klæbende og
fiberarmeret specialmasse på olie- og
bitumenbasis.
Forbrug: 1 l pr. m² ved max. angivne
lægteafstand.
Spand á 25 liter.
Formindskelse af lægteafstand med 1
cm medfører et merforbrug på ca. 0,25
l pr. m².
B&C STRIPS
Længde: Ca. 450 mm.
Bredde: Ca. 30 mm.
Højde: Ca. 85 mm.
Forbrug: Ca. 4,44 strips pr. lbm.
(inkl. begge sider af rygning eller grat).
Enhed: 1 stk. = boks á 9 strips eller
11,16 ltr.

WAKAFLEX
Materiale: Kunststofmateriale med
integreret aluminiumsstrækgitter
og tætningskant. UV- bestandig,
formbar. Anvendelse: Til afslutninger,
skorstensinddækninger,
brandmure osv.
DÆKLISTE TIL INDDÆKNING
Enhed: 1 stk á 1,13 meter.
Anvendelse: Til afslutninger,
skorstensinddækninger, brandmure osv.
Samme liste som indgår i
skorstensinddækningen.
EASYFLASH STRONG
Materiale: Aluminiumskomposit med
metalgitter og butylbagside. Lang
levetid. Strækbar i een retning. Formbar.
Anvendelse: Inddækning ved f.eks.
skorsten, brandmure, osv.
WAKAFLEX BUTYLBÅND
Enhed: Rulle á 30 meter.
Bredde: 2,5 cm.
Anvendelse: Til tætning og fastklæbning
af Wakaflex.
M-GLUE FUGEMASSE
Enhed: 0,29 liters patron.
Anvendelse: Til pålimning af Wakaflex
og rygningsbånd. Særdeles
vejrbestandig, kan anvendes på fugtige
tagsten.
For yderligere anvendelse se venligst
produktdatablad.
Forbrug: Efter behov.

SNESIKRING OG SIKKERHEDSPRODUKTER
KOMPLET PAKKE
Anvendelse: F.eks. over indgangspartier
Komplet pakke incl. fastgørelse
Bredde: 2400 mm.
SNEFANGSRØR
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Stk. á 4 m, Ø32 mm.
Anvendelse: I udluftningsspalter. For at
forhindre indtrængning af fygesne.
GALVANISERET SKINNE
Anvendelse: Til montering på
galvaniserede snebøjler.
Rustfri stålbolte medfølger.
Mål: 3000 mm
SNEBØJLER
Materiale: Varmtgalvaniserede
snesikringsbøjler.
Anvendelse: Ved falstagsten fjernes
falsen ud for bøjlen.
Mont. afst. for bøjler ved tegltagsten
ca. 82 cm.
Mont. afst. for bøjler ved betontagsten
ca. 90 cm.
MELLEMTAP
Anvendelse: Til montering på
galvaniseret skinne.
Ekstra sikkerhed imod ulykker og
beskadigelse af tagrender.
Forbrug ved betontagsten: 5 stk.
Forbrug ved vinge- og falstagsten: 3 stk.
MODULTRIN
Enhed: 5 stk.
Anvendelse: Til alle taghældninger, som
skorstensfejertrin, gangbro og
redningsvej ved vindue til beton- og
tegltagsten.
Trinbredde kan justeres mellem 210-310
mm. med interval af 20 mm.
Alle trin er galvaniseret.

TILBEHØRSPRODUKTER
TAGVINDUE MED PLASTRAMME,
UNIVERSAL
Materiale: Fremstillet i et vejrbestandigt
materiale. Rammen består af UV
bestandigt PVC med stålindlæg. Kuplen
består af stødsikkert, tonet akrylglas.
Vinduet kan åbnes.
Udstigningsåbningen er H 520 mm, B
475 mm.
Universalt.
AKRYLSTEN
Anvendelse: Som orienteringslys
på loft, i udhuse og garager.

TRYKRULLE TIL WAKAFLEX
Materiale: Metalrulle med kuglelejer og
træhåndtag.
Anvendelse: Til bearbejdning af
Wakaflex og diverse rygningsbånd, for at
sikre en god stabil vedhæftning.

MALING
Enhed: 1 ltr. pr. dåse.
Anvendelse: Til B&C tagsten. Fås i
samme farver som tagsten.
Forbrug ved maling af et helt tag:
0,4 ltr. pr. m² v/pensling
0,3 ltr. pr. m² v/sprøjtning
NGSSYSTEM, MFS

EKSKLUSIV
ELEGANCE
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De smukke og elegante falstagsten fra Moniers søsterselskab i Holland fremstilles på
baggrund af rige håndværksmæssige traditioner. Især de engoberede og glaserede
overflader tilfører dit hus en ekstra dimension og giver et stilfuldt og eksklusivt
helhedsindtryk.Tagløsninger med KDN og HOLLANDER er en fryd for øjet.

VORES TAGE

EKSKLUSIV ELEGANCE

KDN –
100 års klassisk luksus
På et eksklusivt hus ligger der naturligvis KDN, en glaseret falstagsten, der udstråler klassisk luksus.
Det er også et sikkert valg, for tagstenen, der har en meget lang levetid, er blevet produceret i mere
end 100 år. Tagstenen, der er lidt mindre end tilsvarende tagsten, har en let bølget profil og findes i
et væld af farver.
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Glaseret Sort

Glaseret Mat Sort

Lagervare

Glaseret
Sølv Sort

Natur Rød

Skaffevare

Skaffevare

Skaffevare

Glaseret
Brun

Glaseret
Mørk Brun

Skaffevare

Glaseret
Vinrød

Skaffevare

Glaseret
Mørk Rød

Skaffevare

Skaffevare

KDN
Længde:

Bredde:

Lægteafstand:

Dækbredde:

361 mm

256 mm

293 +/- 6 mm

218 mm

Vægt
2,6 kg/stk.

Forbrug:

Taghældning:

15,7 stk/m

2

min. 25°

Betegnelsen “lagervare” betyder at varen findes på lager til levering inden for normal ekspeditionstid. En “skaffevare” skaffes hjem efter bestilling og leveringstiden er ca. 2-3 uger fra bestilling.

KOMPLETTE TAGLØSNINGER
KDN
Moniers tagpakker indeholder alt det du behøver
for at gøre taget sikkert, sundt og komplet.
TAGSTEN/SPECIALSTEN

FASTGØRELSE

TAGSTEN (15,7 STK. PR. M²)
Længde: 361 mm.
Bredde: 256 mm.
Dækbredde: 218 mm.
Lægteafstand: 293 +/- 6 mm.
Taghældning ved undertag min. 25°.

KDN VH STORMCLIPS
Enhed: Kasse á 125 stk.
Anvendelse: Til binding af KDN VH
tagsten og specialsten.
Uafhængig af lægtestørrelse.

RYGNINGSSTEN
Længde: 375 mm.
Bredde: 225 mm.
Dæklængde: 340 mm.
Forbrug: 3 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Til rygninger og grater.
RYGNINGSAFSLUTNING START
Længde: 305 mm.
Bredde : 225 mm.
Dæklængde: 250 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. start.
Anvendelse: Som afslutning ved rygning
og grat. Lukket i den brede ende.
RYGNINGSAFSLUTNING SLUT
Længde: 290 mm.
Bredde: 225 mm.
Dæklængde: 290 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. afslutning.
Anvendelse: Som afslutning ved rygning.
Lukket i den smalle ende.
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VALMKLOKKE
Forbrug: 1 stk. ved overgang grat/
rygning.
Anvendelse: Som overgangssten ved
grat og rygning.
Taghældning max. 45°.
Fastgøres med 3 stk. rygningsbeslag.
GRATSTARTSTEN
Længde: 390 mm.
Bredde: 225 mm.
Dæklængde: 355 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. grat.
Anvendelse: Som første sten ved grat.

KDN/NT RFS NAKKEKLEMMER
T3873
Enhed: Pakke á 100 stk.
Anvendelse: Til binding af Nortegl og
KDN VH. Hvor brug af stormclips ikke
er muligt. Til lægte 38X73 mm.
KDN/NT RFS NAKKEKLEMMER
T4573
Enhed: Pakke á 100 stk.
Anvendelse: Til binding af Nortegl og
KDN VH.
Hvor brug af stormclips ikke er muligt.
Til lægte 45X73 mm.
KDN RYGNINGSBESLAG
Enhed: Pakke á 50 stk.
Anvendelse: Til fastgørelse af rygningsog gratsten.
60 OG 75 MM SKRUER
Enhed: Poser á 25 stk. eller pakker
á 200 stk.
Skrue m/skive
GRATSTENSBINDER MED TRÅD
Materiale: Fjeder/ædelstål af høj kvalitet.
Korrosionsbestandig.
Forbrug: 1 stk. pr. tilskåret gratsten.
Enhed: Pose á 25 stk. Anvendelse:
Påsætning af skårne tagsten ved grat.
TOPLÆGTEHOLDER
Anvendelse: Til fastgørelse af
rygnings- og gratlægte.
Forbrug: 1 stk/m
Enhed: Kasse a 25 stk..
VENTILATIONSPRODUKTER

VINDSKEDESTEN VENSTRE
Længde: 361 mm.
Bredde: 263 mm.
Dækbredde: 263 mm.
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
VINDSKEDESTEN HØJRE
Længde: 361 mm.
Bredde: 263 mm.
Dækbredde: 225 mm.
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Start af tagfladens
højre side.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
DOBBELTVINGET
Længde: 361 mm.
Bredde: 263 mm.
Dækbredde: 263 mm.
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.
Se produktdatablad for opstregningsmål!

LODRET TUDSTEN,TOP
Ventilationsareal: Ca. 70 cm².
Ø: 90 mm.
Anvendelse: Til udluftning.
Taghældninger fra 25° til 45°.
Anvendes sammen med lodret
tudstens bund.
LODRET TUDSTEN, BUND
Længde: 361 mm.
Bredde: 256 mm.
Dækbredde: 218 mm.
Forbrug: Efter behov.
Ventilationsareal: Ca. 70 m².
Indv. mål: 103 mm.
Udv. mål: 119 mm.
Anvendelse: Til udluftning.
VENTILATIONSSTEN
Længde: 361 mm.
Bredde: 256 mm.
Dækbredde: 218 mm.
Ventilationsareal: Ca. 9 cm².
Anvendelse: Til udluftning af tagrum.
Monteres i 2. eller 3. øverste række.

FLEXAFTRÆKSPAKKE Ø160
Pakken indeholder: 1 flexaftræk med
isoelement, 1 stk.
undertagsgennemføring, 1 stk.reduktion
Ø160/125/110, 1 stk.
monteringsskabelon, 1 stk.
monteringsvejledning.
Anvendelse: Til montering af en komplet
ventilationsløsning.
VENTILATIONSPAKKE
Pakken indeholder: 1 flexaftræk,
1 isoleringselement, 1 multiovergangsstykke og 1 flange.
Anvendelse: Til montering af 1 komplet
ventilationsløsning.
HV 15X15 ISO FLEXAFTRÆK
Materiale: Slagfast polystyren.
Udluftningsareal: Ca. 225 cm².
Anvendelse: Til udluftning fra køkken,
toilet, bryggers og andre vådrum.
Dækker taghældninger fra 15° til 45°.
FALDSTAMMEUDLUFTNINGS PAKKE
Materiale: ABS-plast
Pakken indeholder: 1 stk.
faldstammeudluftning,
monteringsvejledning,
undertagsgennemføringsring,
monteringsskabelon, reduktionsstykke,
2 stk metalbånd, 6 stk. skruer.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.
FALDSTAMMEUDLUFTNING,
UNIVERSAL - Ø75
Materiale: Slagfast polystyren.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal.
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.
MULTIOVERGANGSSTYKKE
Ø100-110-125-130-150
Anvendelse: Multiovergangsstykket giver
mulighed for tilslutning af runde kanaler
Ø100, Ø110, Ø125, Ø130, Ø150.
TÆTNINGSPRODUKTER
DIVOROLL TOP,
DIFFUSIONSÅBEN
Materiale: Polypropylenfibre.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: 50 meter pr. rulle.
Anvendelse: Undertag til alle
tagstenstyper.
DUKO klassificeret i klasse
Middelhøj og Høj (ved fast underlag).
DIVOROLL UNIVERSAL,
DIFFUSIONSÅBEN
Materiale: Polypropylenfibre.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: 50 meter pr. rulle
DUKO klassificeret i klasse Middellav.
BUTYLBÅND
Enhed: Pakke med 2 ruller á 25 m.
Bredde: 5 cm.
Anvendelse: Til tætning og fastklæbning
af undertag.

UNOROLL
Materiale: Reparationstape.
Diffusionsåben fleece-belagt tape med
netforstærkning samt klæbemiddel i
modificeret polyakrylat.
Produktet indeholder ikke
opløsningsmidler.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 50 m x 80 mm.
Anvendelse: Til reparation af
undertag m.m.
DUOROLL
Materiale: Dobbeltklæbende
reparationstape.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 50 m x 40 mm.
Anvendelse: Til reparation af
undertag m.m.
UNDERTAGSOPSTRAMMER
Enhed: Incl. strips á 360 mm.
Materiale: Flexibelt opskummet
materiale. Vejrbestandig.
Forbrug: 1 stk. pr. m².
Anvendelse: Til opstramning af
undertag.
UNDERTAGSOPSTRAMMER
Materiale: Flexibelt opskummet
materiale. Vejrbestandig.
Firkantet model
Forbrug: 1 stk. pr. m²
Anvendelse: Til opstramning af
undertag.
UNDERTAGSSTUDS UV 2003
Ventilationsareal: 52cm²
Montering: Hullet i undertaget skæres i
størrelse Ø 110 mm.
Anvendelse: Til fast undertag.
UNDERTAGSSTUDS UV 2000
Ventilationsareal: 75 cm².
Montering: Hullet i undertaget skæres i
størrelse Ø100 mm.
Anvendelse: Til banevarer.
FOLIEFLANGE
Anvendelse: Til gennemføringer af
isoleringselement 15x15 cm i undertage.

UNDERTAGSKRAVE TIL
STÅLSKORSTEN
Materiale: Kunststofmembran med
metalopkant. Enhed: 1 stk. pr. kasse.
Anvendelse: Tætning ved stålskorsten.
For montagevejledning henvises til
Divoroll-undertag oplægningsvejledning.
RØRGENNEMFØRING
UNIVERSAL TIL UNDERTAG
Materiale: Polypropylen, termoplastisk
polyetylen.
Anvendes hvor der skal gennemføres
cirkulære rør. Fleksibel montering,
mekanisk fastgørelse til lægterne.
Op til Ø160 mm.
METALROLL 260-320
Bredde: 260-320 mm.
Materiale: Metalbaseret kerne indstøbt i
plastic. UV bestandig. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 m.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grat.
Ventilationskapacitet cm²/m: 230
METALROLL 320-380
Bredde: 320-380 mm.
Materiale: Metalbaseret kerne indstøbt i
plastic. UV bestandig. Formbar.
Forbrug: Efter behov. Enhed: Rulle á 5 m.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grat.
Ventilationskapacitet cm²/m:230

FIGAROLL PLUS
Bredde: 280-320 mm.
Materiale: Plisseret aluminium med UVstabiliseret polypropylenfilt. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 meter.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grater.
Ventilationskapacitet cm²/m: 200
DRYROLL
Bredde: 295 mm.
Materiale: Kanter af plisseret aluminiums
kompositfolie med butyltape,
ventilationsfleeze og PP-sømbånd.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 meter.
Anvendelse: Til inddækning af rygning
og grat.
SKOTRENDE
Materiale: 0,7 mm aluminium.
Længde: 1000 mm.
Bredde: 2 x 400 mm.
Dæklængde: 900 mm.
Incl. blindfals. Sømmes med
varmegalvaniserede papsøm.
TAGFOD
Længde: 2000 mm.
Bredde: 150 mm.
Højde: 50 mm.
Dæklængde: 1900 mm.
Anvendes ved overgang mellem
undertag og tagrende.
VENTILERET FUGLEGITTER
Forbrug: 1 stk. pr. m.
Enhed: Stykvis á 1 m.
Anvendelse: Forhindrer fugle og andre
smådyr i indtrængning i
tagkonstruktionen.
Ventilationskapacitet: 20 mm spalte.
FUGLEGITTERBØJLE
Enhed: 1 stk.
Længde: 282 mm.
Materiale: Alu-Zink
Anvendelse: Til binding af ventileret
fuglegitter
Forbrug: 2 stk. pr. ventileret fuglegitter
SKORSTENSINDDÆKNING
Denne pakke indeholder en komplet
skorstensinddækning til en skorsten
på 72x72 cm og kan bruges op til en
taghældning på 45°.
Indhold: Monteringsanvisning, dæklister,
Wakaflex, sømplugs, tætningsmasse og
værktøj.
WAKAFLEX
Materiale: Kunststofmateriale med
integreret aluminiumsstrækgitter og
tætningskant. UV- bestandig, formbar.
Længde: 5 meter. Anvendelse: Til
afslutninger, skorstensinddækninger,
brandmure osv.

WAKAFLEX BUTYLBÅND
Enhed: Rulle á 30 meter.
Bredde: 2,5 cm.
Anvendelse: Til tætning og fastklæbning
af Wakaflex.
M-GLUE FUGEMASSE
Enhed: 0,29 liters patron.
Anvendelse: Til pålimning af Wakaflex
og rygningsbånd. Særdeles
vejrbestandig, kan anvendes på fugtige
tagsten.
For yderligere anvendelse se venligst
produktdatablad.
Forbrug: Efter behov.
SNESIKRING OG SIKKERHEDSPRODUKTER
KOMPLET PAKKE
Anvendelse: F.eks. over indgangspartier
Komplet pakke incl. fastgørelse
Bredde: 2400 mm.

SNEFANGSRØR
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Stk. á 4 m, Ø32 mm.
Anvendelse: I udluftningsspalter. For at
forhindre indtrængning af fygesne.
GALVANISERET SKINNE
Anvendelse: Til montering på
galvaniserede snebøjler.
Rustfri stålbolte medfølger.
Mål: 3000 mm.
SNEBØJLER
Materiale: Varmtgalvaniserede
snesikringsbøjler.
Anvendelse: Ved falstagsten fjernes
falsen ud for bøjlen.
Mont. afst. for bøjler ved tegltagsten
ca. 82 cm.
Mont. afst. for bøjler ved betontagsten
ca. 90 cm.
MELLEMTAP
Anvendelse: Til montering på
galvaniseret skinne.
Ekstra sikkerhed imod ulykker og
beskadigelse af tagrender.
Forbrug ved betontagsten: 5 stk.
Forbrug ved vinge- og falstagsten: 3 stk.
MODULTRIN
Enhed: 5 stk.
Anvendelse: Som skorstensfejertrin,
gangbro og redningsvej ved vindue til
både beton- og tegltagsten.
Trinbredde kan justeres mellem 210-310
mm. med interval af 20 mm.
Alle trin er galvaniseret.
TILBEHØRSPRODUKTER

DÆKLISTE TIL INDDÆKNING
Enhed: 1 stk á 1,13 meter.
Anvendelse: Til afslutninger,
skorstensinddækninger, brandmure osv.
Samme liste som indgår i
skorstensinddækningen.

TRYKRULLE TIL WAKAFLEX
Materiale: Metalrulle med kuglelejer og
træhåndtag.
Anvendelse: Til bearbejdning af
Wakaflex og diverse rygningsbånd, for at
sikre en god stabil vedhæftning

EASYFLASH STRONG
Materiale: Aluminiumskomposit med
metalgitter og butylbagside. Lang
levetid. Strækbar i een retning. Formbar.
Anvendelse: Inddækning ved f.eks.
skorsten, brandmure, osv.

MALING
Enhed: 0,20 ltr. pr. dåse.
Anvendelse: KDN VH og Hollander.
Forbrug ved maling af et helt tag:
0,4 ltr. pr. m² v/pensling
0,3 ltr. pr. m² v/sprøjtning

VORES TAGE

EKSKLUSIV ELEGANCE

HOLLANDER –
et nemt valg
HOLLANDER har en tydelig og klassisk s-profil, der giver huset et harmonisk og helstøbt udtryk. En
falstagsten, der er tilpasset nutidens arkitektur og byggeskik. Tagstenens markante forkant giver taget
karakter. En både moderne og funktionel tagløsning, der kan lægges på taghældninger helt ned til 15°.
I løbet af 2018 lanceres en optimeret udgave af den populære tagsten under navnet HOLLANDER V.
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Glaseret Mat Sort
Lagervare

Engoberet Sortbrun
Lagervare

Natur Rød
Lagervare

Glaseret Sort
Lagervare

Engoberet Antracit
Skaffevare

Engoberet Brun
Skaffevare

HOLLANDER

*1) Natur Rød: 226-228 mm

Længde:

Bredde:

Lægteafstand:

*1 Dækbredde:

410 mm

265 mm

345-360 mm

224–226 mm

Vægt
3,1 kg/stk.

Forbrug:

Taghældning:

12–13 stk./m2

min. 15°

HOLLANDER V
Længde:

Bredde:

Lægteafstand:

Dækbredde:

420 mm

267 mm

325-355 mm

224–226 mm

Vægt
3,2 kg/stk.

Forbrug:

Taghældning:

12,5–13,7 stk./m

2

min. 15°

Betegnelsen “lagervare” betyder at varen findes på lager til levering inden for normal ekspeditionstid. En “skaffevare” skaffes hjem efter bestilling og leveringstiden er ca. 2-3 uger fra bestilling.

KOMPLETTE TAGLØSNINGER
HOLLANDER /HOLLANDER V
Moniers tagpakker indeholder alt det du behøver
for at gøre taget sikkert, sundt og komplet.
TAGSTEN/SPECIALSTEN
TAGSTEN
Længde: 410/420 mm.
Bredde: 265/267 mm.
Lægteafstand 345-360 /325-355 mm.
Taghældning ved undertag min. 15°.
2/3 TAGSTEN
Længde: 410/420 mm.
Bredde: 190 mm.
Dækbredde: 150 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. række.
Anvendelse: Hvor tagfladens bredde
ikke går op med hele tagsten.
RYGNINGSSTEN
Længde: 375 mm.
Bredde: 225 mm.
Dæklængde: 340 mm.
Forbrug: 3 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Til rygninger og grater.
RYGNINGSAFSLUTNING START
Længde: 305 mm.
Bredde : 225 mm.
Dæklængde: 250 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. start.
Anvendelse: Som afslutning ved rygning
og grat.
Lukket i den brede ende.
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RYGNINGSAFSLUTNING SLUT
Længde: 290 mm.
Bredde: 225 mm.
Dæklængde: 290 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. afslutning.
Anvendelse: Som afslutning ved rygning.
Lukket i den smalle ende.
VALMKLOKKE
Forbrug: 1 stk. ved overgang grat/
rygning.
Anvendelse: Som overgangssten ved
grat og rygning. Taghældning max. 45°.
Fastgøres med 3 stk. rygningsbeslag.
GRATSTARTSTEN
Længde: 390 mm.
Bredde: 225 mm.
Dæklængde: 355 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. grat.
Anvendelse: Som første sten ved grat.
VINDSKEDESTEN VENSTRE
Længde: 410/420 mm.
Bredde: 245/275 mm.
Dækbredde: 245/275 mm.
Forbrug: Ca. 2,9 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
VINDSKEDESTEN HØJRE
Længde: 410/420 mm.
Bredde: 280/275 mm.
Dækbredde: 245/235 mm.
Forbrug: Ca. 2,9 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Start af tagfladens højre
side.
Se produktdatablad for opstregningsmål!

DOBBELTVINGET,VENSTRE
Længde: 410/420 mm.
Bredde: 300/305 mm.
Dækbredde: 300/305 mm.
Forbrug: ca. 2,9 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.

VENTILATIONSPAKKE
Pakken indeholder: 1 flexaftræk,
1 isoleringselement, 1 multiovergangsstykke og 1 flange.
Anvendelse: Til montering af 1 komplet
ventilationsløsning.

DOBBELTVINGET, HØJRE - KUN
TIL HOLLANDER V
Længde: 420 mm.
Bredde: 265 mm.
Dækbredde: 225 mm
Forbrug ca. 2,9 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Start af tagfladens højre
side.

HV 15X15 ISO FLEXAFTRÆK
Materiale: Slagfast polystyren.
Udluftningsareal: Ca. 225 cm².
Anvendelse: Til udluftning fra køkken,
toilet, bryggers og andre vådrum.
Dækker taghældninger fra 15° til 45°.

FASTGØRELSE

Hollander Naturrød Flexaftræk fåes
stadig uden isorør!

60 OG 75 MM SKRUER
Enhed: Poser á 25 stk. eller pakker
á 200 stk.
Skrue m/skiv.

FALDSTAMMEUDLUFTNING,
UNIVERSAL - Ø75
Materiale: Slagfast polystyren.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal.
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.

HOLLANDER BINDER T3873
Materiale: Galvaniseret stål.
Enhed: Pakke á 250 stk.
Anvendelse: Til binding af Hollander
tagsten.
Til lægte: 38x73 mm.

MULTIOVERGANGSSTYKKE
Ø100-110-125-130-150
Anvendelse: Multiovergangsstykket giver
mulighed for tilslutning af runde kanaler
Ø100, Ø110, Ø125, Ø130, Ø150

RYGNINGSBESLAG
Enhed: Pakke á 50 stk.
Anvendelse: Til fastgørelse af rygningsog gratsten.
GRATSTENSBINDER MED TRÅD
Materiale: Fjeder/ædelstål af høj kvalitet.
Korrosionsbestandig.
Forbrug: 1 stk. pr. tilskåret gratsten.
Enhed: Pose á 25 stk.
Anvendelse: Påsætning af skårne tagsten
ved grat.
TOPLÆGTEHOLDER
Anvendelse: Til fastgørelse af
rygnings- og gratlægte.
Forbrug: 1 stk/m
Enhed: Kasse a 25 stk.
VENTILATIONSPRODUKTER
LODRET TUDSTEN,TOP
Ventilationsareal: Ca. 70 cm².
Ø: 90 mm.
Anvendelse: Til udluftning.
Taghældninger fra 25° til 45°.
Anvendes sammen med lodret tudstens
bund.
LODRET TUDSTEN, BUND
Længde: 410/420 mm.
Bredde: 265/267 mm.
Dækbredde: 225 mm.
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Til udluftning.
Ventilationsareal: 70 cm².
VENTILATIONSSTEN
Længde: 410/420 mm.
Bredde: 265/267 mm.
Dækbredde: 225 mm.
Anvendelse: Til udluftning af tagrum.
Monteres i 2. eller 3. øverste række.
Ventilationsareal: Ca. 8 cm².

TÆTNINGSPRODUKTER
DIVOROLL TOP,
DIFFUSIONSÅBEN
Materiale: Polypropylenfibre.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: 50 meter pr. rulle.
Anvendelse: Undertag til alle
tagstenstyper.
DUKO klassificeret i klasse
Middelhøj og Høj (ved fast underlag).
DIVOROLL UNIVERSAL,
DIFFUSIONSÅBEN
Materiale: Polypropylenfibre.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: 50 meter pr. rulle
DUKO klassificeret i klasse Middellav.
BUTYLBÅND
Enhed: Pakke med 2 ruller á 25 m.
Bredde: 5 cm.
Anvendelse: Til tætning og fastklæbning
af undertag.
UNOROLL
Materiale: Reparationstape.
Diffusionsåben fleece-belagt tape med
netforstærkning samt klæbemiddel i
modificeret polyakrylat.
Produktet indeholder ikke
opløsningsmidler.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 50 m x 80 mm.
Anvendelse: Til reparation af undertag
m.m.
DUOROLL
Materiale: Dobbeltklæbende
reparationstape.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 50 m x 40 mm.
Anvendelse: Til reparation af
undertag m.m.

UNDERTAGSOPSTRAMMER
Incl. strips á 360 mm.
Materiale: Flexibelt opskummet
materiale - vejrbestandig.
Forbrug: 1 stk. pr. m².
Anvendelse: Til opstramning af
undertag.
UNDERTAGSOPSTRAMMER
Materiale: Flexibelt opskummet
materiale. Vejrbestandig.
Firkantet model
Forbrug: 1 stk. pr. m²
Anvendelse: Til opstramning af
undertag.
UNDERTAGSSTUDS UV 2003
Ventilationsareal: 52cm²
Montering: Hullet i undertaget skæres i
størrelse Ø110 mm.
Anvendelse: Til fast undertag.
UNDERTAGSSTUDS UV 2000
Ventilationsareal: 75 cm².
Montering: Hullet i undertaget skæres i
størrelse Ø100 mm.
Anvendelse: Til banevarer.
FOLIEFLANGE
Anvendelse: Til gennemføringer af
isoleringselement 15x15 cm i undertage.

UNDERTAGSKRAVE TIL
STÅLSKORSTEN
Materiale: Kunststofmembran med
metalopkant.
Enhed: 1 stk. pr. kasse.
Anvendelse: Tætning ved stålskorsten.
For montagevejledning henvises til
Divoroll-undertag oplægningsvejledning.
RØRGENNEMFØRING
UNIVERSAL TIL UNDERTAG
Materiale: Polypropylen, termoplastisk
polyetylen.
Anvendes hvor der skal gennemføres
cirkulære rør.
Fleksibel montering, mekanisk
fastgørelse til lægterne.
Op til Ø160 mm.
METALROLL 260-320
Bredde: 260-320 mm.
Materiale: Metalbaseret kerne indstøbt i
plastic. UV bestandig. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 m.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grat.
Ventilationskapacitet cm²/m:230
METALROLL 320-380
Bredde: 320-380 mm.
Materiale: Metalbaseret kerne indstøbt i
plastic. UV bestandig. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 m.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grat.
Ventilationskapacitet cm²/m:230
FIGAROLL PLUS
Bredde: 280-320 mm.
Materiale: Plisseret aluminium med UVstabiliseret polypropylenfilt. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 meter.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grater.
Ventilationskapacitet cm²/m: 200

DRYROLL
Bredde: 295 mm
Materiale: Kanter af plisseret aluminiums
kompositfolie med butyltape,
ventilationsfleeze og PP-sømbånd.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 meter.
Anvendelse: Til inddækning af rygning
og grat.
SKOTRENDE
Materiale: 0,7 mm. aluminium.
Længde: 1000 mm.
Bredde: 2 x 400 mm.
Dæklængde: 900 mm.
Incl. blindfals. Sømmes med
varmegalvaniserede papsøm.
TAGFOD
Længde: 2000 mm.
Bredde: 150 mm.
Højde: 50 mm.
Dæklægnde 1900 mm.
Anvendes ved overgang mellem
undertag og tagrende.
VENTILERET FUGLEGITTER
Forbrug: 1 stk. pr. m.
Enhed: Stykvis á 1 m.
Anvendelse: Forhindrer fugle og andre
smådyr i indtrængning i
tagkonstruktionen.
Ventilationskapacitet: 20 mm spalte.
FUGLEGITTERBØJLE
Enhed: 1 stk..
Længde: 282 mm
Materiale: Alu-Zink
Anvendelse: Til binding af ventileret
fuglegitter
Forbrug: 2 stk. pr. ventileret fuglegitter
SKORSTENSINDDÆKNING
Denne pakke indeholder en komplet
skorstensinddækning til en skorsten
på 72x72 cm og kan bruges op til en
taghældning på 45°.
Indhold: Monteringsanvisning, dæklister,
Wakaflex, sømplugs, tætningsmasse og
værktøj.
WAKAFLEX
Materiale: Kunststofmateriale med
integreret aluminiumsstrækgitter
og tætningskant. UV- bestandig,
formbar. Anvendelse: Til afslutninger,
skorstensinddækninger, brandmure osv.

DÆKLISTE TIL INDDÆKNING
Enhed: 1 stk á 1,13 meter.
Anvendelse: Til afslutninger,
skorstensinddækninger,
brandmure osv.
Samme liste som indgår i
skorstensinddækningen.
EASYFLASH STRONG
Materiale: Aluminiumskomposit med
metalgitter og butylbagside. Lang
levetid. Strækbar i een retning. Formbar.
Anvendelse: Inddækning ved f.eks.
skorsten, brandmure, osv.

WAKAFLEX BUTYLBÅND
Enhed: Rulle á 30 meter.
Bredde: 2,5 cm.
Anvendelse: Til tætning og fastklæbning
af Wakaflex.
M-GLUE FUGEMASSE
Enhed: 0,29 liters patron.
Anvendelse: Til pålimning af Wakaflex
og rygningsbånd. Særdeles
vejrbestandig, kan anvendes på fugtige
tagsten.
For yderligere anvendelse se venligst
produktdatablad.
Forbrug: Efter behov.
SNESIKRING OG SIKKERHEDSPRODUKTER
KOMPLET PAKKE
Anvendelse: F.eks. over indgangspartier
Komplet pakke incl. fastgørelse
Bredde: 2400 mm.

SNEFANGSRØR
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Stk. á 4 mtr., Ø32 mm.
Anvendelse: I udluftningsspalter. For at
forhindre indtrængning af fygesne.
GALVANISERET SKINNE
Anvendelse: Til montering på
galvaniserede snebøjler.
Rustfri stålbolte medfølger.
Mål: 3000 mm.
SNEBØJLER
Materiale: Varmtgalvaniserede
snesikringsbøjler.
Anvendelse: Ved falstagsten fjernes
falsen ud for bøjlen.
Mont. afst. for bøjler ved tegltagsten
ca. 82 cm.
Mont. afst. for bøjler ved betontagsten
ca. 90 cm.
MELLEMTAP
Anvendelse: Til montering på
galvaniseret skinne.
Ekstra sikkerhed imod ulykker og
beskadigelse af tagrender.
Forbrug ved betontagsten: 5 stk.
Forbrug ved vinge- og falstagsten: 3 stk.
MODULTRIN
Enhed: 5 stk.
Anvendelse: Som skorstensfejertrin,
gangbro og redningsvej ved vindue til
både beton- og tegltagsten.
Trinbredde kan justeres mellem 210-310
mm. med interval af 20 mm.
Alle trin er galvaniseret.
TILBEHØRSPRODUKTER
TRYKRULLE TIL WAKAFLEX
Materiale: Metalrulle med kuglelejer og
træhåndtag.
Anvendelse: Til bearbejdning af
Wakaflex og diverse rygningsbånd, for at
sikre en god stabil vedhæftning.
MALING
Enhed: 0,20 l pr. dåse.
Anvendelse: KDN VH og Hollander
Forbrug ved maling af et helt tag:
0,4 ltr. pr. m² v/pensling
0,3 ltr. pr. m² v/sprøjtning
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FUNKTIONELLE
FALSTAGSTEN

En falstagsten er kendetegnet ved den dobbelte side- og topfals, der gør taget tæt og samtidig
bidrager til en god ventilation af tagkonstruktionen. Moniers falstagsten er ensartede, stilfulde og
nemme at lægge. Du kan vælge mellem en bred vifte af profiler, overflader og farver.
Moniers falstagsten er funktionelle tagløsninger, der forener æstetik og økonomi.

VORES TAGE

FUNKTIONELLE FALSTAGSTEN

NOVA – både klassisk
og nyskabende
NOVA er en enkeltbølget, falset tegltagsten, der har alle vores nyeste innovationer indbygget.
Resultatet er en teknisk avanceret tagsten, der er meget nem at lægge, som holder til det skandinaviske
klima og bare bliver smukkere med årene. Inspiration til profilen er hentet fra de klassiske vingetagsten.
En jævnt afrundet bølge og en smal vinge giver taget et traditionelt og klassisk udseende.
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Engoberet Sort

Ædelengoberet Sort

Lagervare

Lagervare

Lagervare

Se filmen og oplev alle NOVAS
tekniske egenskaber.

NOVA
Længde:

Bredde:

Lægteafstand:

Dækbredde:

Vægt

Forbrug:

Taghældning:

450 mm

286 mm

345-372 mm

238 mm

3,5 kg/stk.

11,3-12,3 stk./m

2

min. 15°

Betegnelsen “lagervare” betyder at varen findes på lager til levering inden for normal ekspeditionstid. En “skaffevare” skaffes hjem efter bestilling og leveringstiden er ca. 2-3 uger fra bestilling.

KOMPLETTE TAGLØSNINGER
NOVA
Moniers tagpakker indeholder alt det du behøver
for at gøre taget sikkert, sundt og komplet.
TAGSTEN/SPECIALSTEN
TAGSTEN (11,3 - 12,3 STK. PR. M²)
Længde: 450 mm.
Bredde: 286 mm.
Dækbredde: 238 mm.
Lægteafstand: 345-372 mm.
Taghældning ved undertag min. 15°.
RYGNINGSSTEN
Længde: 450 mm.
Bredde (bred ende): 334 mm.
Bredde (smal ende): 293 mm.
Forbrug: Ca. 2,5 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Til rygninger.
RYGNINGSAFSLUTNING START
/ SLUT
Bredde (bred ende): 327 mm.
Bredde (smal ende): 291 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. start /slut.
Med dobbelt muffe.
Anvendelse: Som start/afslutning
ved rygning.
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VINDSKEDESTEN HØJRE
Længde: 450 mm.
Bredde: 290 mm.
Dækbredde: 240 mm.
Forbrug: Ca. 3 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Start af tagfladens højre
side.
Fastgøres med specialskrue 5x40 mm.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
DOBBELTVINGET
Længde: 450 mm.
Bredde: 300 mm.
Dækbredde: 300 mm.
Forbrug: Ca. 3 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.
Fastgøres med specialskrue 5x40 mm.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
FASTGØRELSE

RYGNINGSSTEN UDEN MUFFE
Længde: 450 mm.
Bredde: 293 mm.
Højde: 125 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. rygning.
Anvendelse: Ved tilslutning til
rygningsstart og valmklokke.

NOVA RFS SIDEFALSBINDERE
T3873
Enhed: Pakke á 500 stk.
Anvendelse: Til binding af NOVA
tagsten og specialsten.
Til lægte 38x73 mm

ENDEPLADER
Længde: 198 mm.
Bredde: 171/132 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. afslutning efter behov.
Anbefales f.eks. ved brug af vindskedeløsning!

NOVA RFS SIDEFALSBINDERE
T4573
Materiale: Rustfrit stål.
Enhed: Pakke á 500 stk.
Anvendelse: Til binding af NOVA
tagsten og specialsten.
Til lægte 45x73 mm

VALMKLOKKE
Længde: Ca. 340 mm.
Bredde: Ca. 340 mm.
Forbrug: 1 stk. ved overgang grat/
rygning.
Anvendelse: Som overgangssten ved
grat og rygning.
Kan fastgøres med 3 stk. rygningsbeslag.
T-RYGNING
Forbrug: 1 stk. pr. tilbygning.
Anvendelse: Hvor rygning på tilbygning
eller kvist afsluttes i samme højde som
rygning på hovedhus.

RYGNINGSBESLAG
Forbrug: 1 stk. pr. rygnings-/gratsten.
Enhed: Pakke á 50 stk.
Anvendelse: Til fastgørelse af rygningsog gratsten.
Fastgøres med skruer.
60 OG 75 MM SKRUER
Enhed: Poser á 25 stk. eller pakker
á 200 stk.
Skrue m/skive

GRATSTEN
Længde: 450 mm.
Bredde: 267/225 mm.
Højde: 96 mm.
Forbrug: Ca. 2,5 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Til grater.

GRATSTENSBINDER MED TRÅD
Materiale: Fjeder/ædelstål af høj kvalitet.
Korrosionsbestandig.
Forbrug: 1 stk. pr. tilskåret gratsten.
Enhed: Pose á 25 stk.
Anvendelse: Påsætning af skårne tagsten
ved grat.

GRATSTARTSTEN
Længde: 450 mm.
Bredde: 267/225 mm.
Højde: 96 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. grat.
Anvendelse: Som første sten ved grat.

TOPLÆGTEHOLDER
Anvendelse: Til fastgørelse af
rygnings- og gratlægte.
Forbrug: 1 stk/m
Enhed: Kasse a 25 stk.

VINDSKEDESTEN VENSTRE
Længde: 450 mm.
Bredde: 300 mm.
Dækbredde: 300 mm.
Forbrug: Ca. 3 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.
Fastgøres med specialskrue 5x40 mm.
Se produktdatablad for opstregningsmål!

VENTILATIONSPRODUKTER
VENTILATIONSSTEN
Beregnet til udluftning af tagrummet
Fremstillet med vindspoiler og rist for at
modvirke indtrængning af fygesne. Har
et åbningsareal på 20 cm².
Passer til alle taghældninger fra 15°
til 45°.
FLEXAFTRÆKSPAKKE Ø160
Pakken indeholder: 1 flexaftræk med
isoelement, 1 stk.
undertagsgennemføring, 1 stk.reduktion
Ø160/125/110, 1 stk.
monteringsskabelon, 1 stk.
monteringsvejledning.
Anvendelse: Til montering af en komplet
ventilationsløsning.
VENTILATIONSPAKKE
Pakken indeholder: 1 flexaftræk,
1 isoleringselement, 1 multiovergangsstykke og 1 flange.
Anvendelse: Til montering af 1 komplet
ventilationsløsning.
HV 15X15 ISO FLEXAFTRÆK
Materiale: Slagfast polystyren.
Udluftningsareal: Ca. 225 cm².
Anvendelse: Til udluftning fra køkken,
toilet, bryggers og andre vådrum.
Dækker taghældninger fra 15° til 45°.
FALDSTAMMEUDLUFTNINGSPAKKE
Materiale: ABS-plast
Pakken indeholder: 1 stk.
faldstammeudluftning,
monteringsvejledning,
undertagsgennemføringsring,
monteringsskabelon, reduktionsstykke,
2 stk metalbånd, 6 stk. skruer.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.
FALDSTAMMEUDLUFTNING,
UNIVERSAL - Ø75
Materiale: Slagfast polystyren.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal.
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.
MULTIOVERGANGSSTYKKE
Ø100-110-125-130-150
Anvendelse: Multiovergangsstykket giver
mulighed for tilslutning af runde kanaler
Ø100, Ø110, Ø125, Ø130, Ø150
TÆTNINGSPRODUKTER
DIVOROLL TOP,
DIFFUSIONSÅBEN
Materiale: Polypropylenfibre.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: 50 meter pr. rulle.
Anvendelse: Undertag til alle
tagstenstyper.
DUKO klassificeret i klasse
Middelhøj og Høj (ved fast underlag).
DIVOROLL UNIVERSAL,
DIFFUSIONSÅBEN
Materiale: Polypropylenfibre.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: 50 meter pr. rulle.
DUKO klassificeret i klasse Middellav.

BUTYLBÅND
Enhed: Pakke med 2 ruller á 25 m.
Bredde: 5 cm.
Anvendelse: Til tætning og fastklæbning
af undertag.
UNOROLL
Materiale: Reparationstape.
Diffusionsåben fleece-belagt tape med
netforstærkning samt klæbemiddel i
modificeret polyakrylat.
Produktet indeholder ikke
opløsningsmidler.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 50 m x 80 mm.
Anvendelse: Til reparation af
undertag m.m.
DUOROLL
Materiale: Dobbeltklæbende
reparationstape.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 50 m x 40 mm.
Anvendelse: Til reparation af
undertag m.m.
UNDERTAGSOPSTRAMMER
Incl. strips á 360 mm.
Materiale: Flexibelt opskummet
materiale - vejrbestandig.
Forbrug: 1 stk. pr. m².
Anvendelse: Til opstramning af
undertag.
UNDERTAGSOPSTRAMMER
Materiale: Flexibelt opskummet
materiale. Vejrbestandig.
Firkantet model
Forbrug: 1 stk. pr. m²
Anvendelse: Til opstramning af
undertag.
UNDERTAGSSTUDS UV 2003
Ventilationsareal: 52cm²
Montering: Hullet i undertaget skæres i
størrelse Ø 110 mm.
Anvendelse: Til fast undertag
UNDERTAGSSTUDS UV 2000
Ventilationsareal: 75 cm².
Montering: Hullet i undertaget skæres i
størrelse Ø100 mm.
Anvendelse: Til banevarer.
FOLIEFLANGE
Anvendelse: Til gennemføringer af
isoleringselement 15x15 cm i undertage

UNDERTAGSKRAVE TIL
STÅLSKORSTEN
Materiale: Kunststofmembran med
metalopkant.
Enhed: 1 stk. pr. kasse.
Anvendelse: Tætning ved stålskorsten
For montagevejledning henvises til
Divoroll-undertag oplægningsvejledning.
RØRGENNEMFØRING
UNIVERSAL TIL UNDERTAG
Materiale: Polypropylen, termoplastisk
polyetylen.
Anvendes hvor der skal gennemføres
cirkulære rør.
Fleksibel montering, mekanisk
fastgørelse til lægterne.
Op til Ø160 mm.
METALROLL 260-320
Bredde: 260-320 mm.
Materiale: Metalbaseret kerne indstøbt i
plastic. UV bestandig. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 m.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grat.
Ventilationskapacitet cm²/m:230

METALROLL 320-380
Bredde: 320-380 mm.
Materiale: Metalbaseret kerne indstøbt i
plastic. UV bestandig. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 m.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grat.
Ventilationskapacitet cm²/m:230
FIGAROLL PLUS
Bredde: 280-320 mm.
Materiale: Plisseret aluminium med UVstabiliseret polypropylenfilt. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 meter.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grater.
Ventilationskapacitet cm²/m: 200
DRYROLL
Bredde: 295 mm
Materiale: Kanter af plisseret aluminiums
kompositfolie med butyltape,
ventilationsfleeze og PP-sømbånd.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 meter.
Anvendelse: Til inddækning af rygning
og grat.
SKOTRENDE
Materiale: 0,7 mm. aluminium.
Længde: 1000 mm.
Bredde: 2 x 400 mm.
Dæklængde: 900 mm.
Incl. blindfals. Sømmes med
varmegalvaniserede papsøm.
.
TAGFOD
Længde: 2000 mm.
Bredde: 150 mm.
Højde: 50 mm.
Dæklængde: 1900 mm.
Anvendes ved overgang mellem
undertag og tagrende.
VENTILERET FUGLEGITTER
Forbrug: 1 stk. pr. m.
Enhed: Stykvis á 1 m.
Anvendelse: Forhindrer fugle og andre
smådyr i indtrængning i
tagkonstruktionen.
Ventilationskapacitet: 20 mm spalte.
FUGLEGITTERBØJLE
Enhed: 1 stk.
Længde: 374 mm.
Materiale: Alu-Zink
Anvendelse: Til binding af ventileret
fuglegitter
Forbrug: 2 stk. pr. ventileret fuglegitter
SKORSTENSINDDÆKNING
Denne pakke indeholder en komplet
skorstensinddækning til en skorsten
på 72x72 cm og kan bruges op til en
taghældning på 45°.
Indhold: Monteringsanvisning, dæklister,
Wakaflex, sømplugs, tætningsmasse og
værktøj.
WAKAFLEX
Materiale: Kunststofmateriale med
integreret aluminiumsstrækgitter og
tætningskant. UV- bestandig, formbar.
Anvendelse: Til afslutninger,
skorstensinddækninger, brandmure osv.
DÆKLISTE TIL INDDÆKNING
Enhed: 1 stk á 1,13 meter.
Anvendelse: Til afslutninger,
skorstensinddækninger, brandmure osv.
Samme liste som indgår i
skorstensinddækningen.
EASYFLASH STRONG
Materiale: Aluminiumskomposit med
metalgitter og butylbagside. Lang
levetid. Strækbar i een retning. Formbar.
Anvendelse: Inddækning ved f.eks.
skorsten, brandmure, osv.

WAKAFLEX BUTYLBÅND
Enhed: Rulle á 30 meter.
Bredde: 2,5 cm.
Anvendelse: Til tætning og fastklæbning
af Wakaflex.
M-GLUE FUGEMASSE
Enhed: 0,29 liters patron.
Anvendelse: Til pålimning af Wakaflex
og rygningsbånd. Særdeles
vejrbestandig, kan anvendes på fugtige
tagsten.
For yderligere anvendelse se venligst
produktdatablad.
Forbrug: Efter behov.
SNESIKRING OG SIKKERHEDSPRODUKTER
KOMPLET PAKKE
Anvendelse: F.eks. over indgangspartier
Komplet pakke incl. fastgørelse
Bredde: 2400 mm.
SNEFANGSRØR
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Stk. á 4 m, Ø32 mm.
Anvendelse: I udluftningsspalter. For at
forhindre indtrængning af fygesne.
GALVANISERET SKINNE
Anvendelse: Til montering på
galvaniserede snebøjler.
Rustfri stålbolte medfølger.
Mål: 3000 mm.
SNEBØJLER
Materiale: Varmtgalvaniserede
snesikringsbøjler.
Anvendelse: Ved falstagsten fjernes
falsen ud for bøjlen.
Mont. afst. for bøjler ved tegltagsten
ca. 82 cm.
Mont. afst. for bøjler ved betontagsten
ca. 90 cm.
MELLEMTAP
Anvendelse: Til montering på
galvaniseret skinne.
Ekstra sikkerhed imod ulykker og
beskadigelse af tagrender.
Forbrug ved betontagsten: 5 stk.
Forbrug ved vinge- og falstagsten: 3 stk.
MODULTRIN
Enhed:5 stk.
Anvendelse: Som skorstensfejertrin,
gangbro og redningsvej ved vindue til
både beton- og tegltagsten.
Trinbredde kan justeres mellem 210-310
mm. med interval af 20 mm.
Alle trin er galvaniseret.
TILBEHØRSPRODUKTER
TRYKRULLE TIL WAKAFLEX
Materiale: Metalrulle med kuglelejer og
træhåndtag.
Anvendelse: Til bearbejdning af
Wakaflex og diverse rygningsbånd, for at
sikre en god stabil vedhæfning.
MALING
Enhed: 1/4 liter pr. dåse.
Anvendelse: Til NOVA
Forbrug ved maling af et helt tag:
0,4 ltr. pr. m² v/pensling
0,3 ltr. pr. m² v/sprøjtning

VORES TAGE

FUNKTIONELLE FALSTAGSTEN

NORTEGL –
nordisk storhed
En falstagsten, der er kendetegnet ved den dybe nordiske profil. Nem at lægge, sikker og økonomisk.
NORTEGL er lidt større end almindelige tagsten, hvilket gør den velegnet til anvendelse på store
tagflader. Kan lægges på taghældninger helt ned til 15°. Der kan benyttes samme lægteafstand som
ved de fleste betontagsten, hvilket gør NORTEGL til det perfekte valg i forbindelse med renovering,
hvor gamle lægter og undertaget kan genanvendes.
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Lagervare

Engoberet Gul
Skaffevare

Engoberet Sort

Glaseret Sort

Lagervare

Skaffevare

NORTEGL
Længde:

Bredde:

Lægteafstand:

Dækbredde:

Vægt

450 mm

280 mm

350 +/- 30 mm

259 mm

3,8 kg/stk.

Forbrug:

Taghældning:

10,2–12,2 stk./m

2

min. 15°

Betegnelsen “lagervare” betyder at varen findes på lager til levering inden for normal ekspeditionstid. En “skaffevare” skaffes hjem efter bestilling og leveringstiden er ca. 2-3 uger fra bestilling.

KOMPLETTE TAGLØSNINGER
NORTEGL
Moniers tagpakker indeholder alt det du behøver
for at gøre taget sikkert, sundt og komplet.
TAGSTEN/SPECIALSTEN
TAGSTEN (10,2-12,2 STK. PR. M²)
Længde: 450 mm.
Bredde: 280 mm.
Dækbredde: 259 mm.
Lægteafstand: 350 +/- 30 mm.
Taghældning ved undertag min. 15°.
RYGNINGSSTEN
Længde: 450 mm.
Bredde (bred ende): 334 mm.
Bredde (smal ende): 293 mm.
Forbrug: Ca. 2,5 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Til rygninger.
RYGNINGSAFSLUTNING
START / SLUT
Bredde (bred ende): 327 mm.
Bredde (smal ende): 291 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. start /slut.
Med dobbelt muffe!
Anvendelse: Som start/afslutning
ved rygning.
RYGNINGSSTEN UDEN MUFFE
Længde: 450 mm.
Bredde: 293 mm.
Højde: 125 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. rygning.
Anvendelse: Ved tilslutning til
rygningsstart og valmklokke.
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RYGNING ENDEPLADE
Længde: 198 mm.
Bredde: 171/132 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. afslutning efter behov.
Anbefales f.eks. ved brug af vindskedeløsning!
VALMKLOKKE
Længde: Ca. 340 mm.
Bredde: Ca. 340 mm.
Forbrug: 1 stk. ved overgang grat/
rygning. Anvendelse: Som overgangssten
ved grat og rygning.
Kan fastgøres med 3 stk. rygningsbeslag.
T-RYGNING
Forbrug: 1 stk. pr. tilbygning.
Anvendelse: Hvor rygning på tilbygning
eller kvist afsluttes i samme højde som
rygning på hovedhus.
GRATSTEN
Længde: 450 mm.
Bredde: 267/225 mm.
Højde: 96 mm.
Forbrug: Ca. 2,5 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Til grater.
GRATSTARTSTEN
Længde: 450 mm.
Bredde: 267/225 mm.
Højde: 96 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. grat.
Anvendelse: Som første sten ved grat.
VINDSKEDESTEN VENSTRE
Længde: 450 mm.
Bredde: 315 mm.
Dækbredde: 315 mm.
Forbrug: Ca. 3 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.
Fastgøres med specialskrue 5x40 mm.
Se produktdatablad for opstregningsmål!

VINDSKEDESTEN HØJRE
Længde: 450 mm.
Bredde: 280 mm.
Dækbredde: 259 mm.
Forbrug: Ca. 3 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Start af tagfladens
højre side.
Fastgøres med specialskrue 5x40 mm.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
TOP VINDSKEDESTEN VENSTRE
Længde: 450 mm.
Bredde: 315 mm.
Dækbredde: 315 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. øverste række pr.
tagflade.
Anvendelse: Hvor der er anvendt
topsten og vinds kedesten.
Fastgøres m/specialskrue 5x40 mm.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
TOP VINDSKEDESTEN HØJRE
Længde: 450 mm.
Bredde: 280 mm.
Dækbredde: 259 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. øverste række pr.
tagflade.
Anvendelse: Hvor der er anvendt
topsten og vinds kedesten.
Fastgøres m/specialskrue 5x40 mm.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
DOBBELTVINGET
Længde: 450 mm.
Bredde: 315 mm.
Dækbredde: 315 mm.
Forbrug: Ca. 3 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.
Fastgøres med specialskrue 5x40 mm.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
DOBBELTVINGET TOPSTEN
Længde: 450 mm.
Bredde: 315 mm.
Dækbredde: 315 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. øverste række pr.
tagflade.
Anvendelse: Hvor der er anvendt
topsten og dobbeltv ingede.
Fastgøres m/specialskrue 5x40 mm.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
TOPSTEN
Længde: 450 mm.
Bredde: 280 mm.
Dækbredde: 259 mm.
Anvendelse: I overgang fra tagflade
for at opnå bedste rygningsløsning
mht. ventilation, tæthed og udseende.
Fastgøres med sidefalsbinder.
FASTGØRELSE
NT RFS SIDEFALSBINDERE T3873
Enhed: Pakke á 500 stk.
Anvendelse: Til binding af Nortegl
tagsten og specialsten.
Til lægte 38x73 mm.
NT RFS SIDEFALSBINDERE T4573
Materiale: Rustfrit stål.
Enhed: Pakke á 500 stk.
Anvendelse: Til binding af Nortegl
tagsten og specialsten.
Til lægte 45x73 mm.

KDN/NT RFS NAKKEKLEMMER
T3873
Enhed: Pakke á 100 stk.
Anvendelse: Til binding af Nortegl og
KDN VH.
Hvor brug af sidefalsbindere ikke er
muligt. Til lægte 38X73 mm.
KDN/NT RFS NAKKEKLEMMER
T4573
Enhed: Pakke á 100 stk.
Anvendelse: Til binding af Nortegl og
KDN VH.
Hvor brug af sidefalsbindere ikke er
muligt. Til lægte 45X73 mm.
TEGL NAKKEKROGE 643.
Enhed: Pakke á 100 stk.
Anvendelse: Til binding af tagsten
og specialsten, hvor brug af JP/
Sidefalsbindere eller lign. ikke er muligt.
Uafhængig af lægtestørrelse.
RYGNINGSBESLAG
Forbrug: 1 stk. pr. rygnings-/gratsten.
Enhed: Pakke á 50 stk.
Anvendelse: Til fastgørelse af rygningsog gratsten. Fastgøres med skruer.
60 OG 75 MM SKRUER
Enhed: Poser á 25 stk. eller pakker
á 200 stk.
Skrue m/skive.
GRATSTENSBINDER MED TRÅD
Materiale: Fjeder/ædelstål af høj kvalitet.
Korrosionsbestandig.
Forbrug: 1 stk. pr. tilskåret gratsten.
Enhed: Pose á 25 stk.
Anvendelse: Påsætning af skårne tagsten
ved grat.
TOPLÆGTEHOLDER
Toplægteholder
Anvendelse: Til fastgørelse af
rygnings- og gratlægte.
Forbrug: 1 stk/m
Enhed: Kasse a 25 stk.
VENTILATIONSPRODUKTER
VENTILATIONSSTEN
Beregnet til udluftning af tagrummet.
Fremstillet med vindspoiler.
Har et åbningsareal på 20 cm².
Passer til alle taghældninger fra
15° til 45°.
FLEXAFTRÆKSPAKKE Ø160
Pakken indeholder: 1 flexaftræk med
isoelement, 1 stk.
undertagsgennemføring, 1 stk.reduktion
Ø160/125/110, 1 stk.
monteringsskabelon, 1 stk.
monteringsvejledning.
Anvendelse: Til montering af en komplet
ventilationsløsning.
VENTILATIONSPAKKE
Pakken indeholder: 1 flexaftræk,
1 isoleringselement, 1 multiovergangsstykke og 1 flange.
Anvendelse: Til montering af 1 komplet
ventilationsløsning.

HV 15X15 ISO FLEXAFTRÆK
Materiale: Slagfast polystyren.
Udluftningsareal: Ca. 225 cm².
Anvendelse: Til udluftning fra køkken,
toilet, bryggers og andre vådrum.
Dækker taghældninger fra 15° til 45°.
FALDSTAMMEUDLUFTNINGSPAKKE
Materiale: ABS-plast
Pakken indeholder: 1 stk.
faldstammeudluftning,
monteringsvejledning,
undertagsgennemføringsring,
monteringsskabelon, reduktionsstykke,
2 stk metalbånd, 6 stk. skruer.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.
FALDSTAMMEUDLUFTNING,
UNIVERSAL - Ø75
Materiale: Slagfast polystyren.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal.
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.
MULTIOVERGANGSSTYKKE
Ø100-110-125-130-150
Anvendelse: Multiovergangsstykket giver
mulighed for tilslutning af runde kanaler
Ø100, Ø110, Ø125, Ø130, Ø150
TÆTNINGSPRODUKTER
DIVOROLL TOP,
DIFFUSIONSÅBEN
Materiale: Polypropylenfibre.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: 50 meter pr. rulle.
Anvendelse: Undertag til alle
tagstenstyper.
DUKO klassificeret i klasse
Middelhøj og Høj (ved fast underlag).
DIVOROLL UNIVERSAL,
DIFFUSIONSÅBEN
Materiale: Polypropylenfibre.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: 50 meter pr. rulle
DUKO klassificeret i klasse Middellav.
BUTYLBÅND
Enhed: Pakke med 2 ruller á 25 m.
Bredde: 5 cm.
Anvendelse: Til tætning og fastklæbning
af undertag.
UNOROLL
Materiale: Reparationstape.
Diffusionsåben fleece-belagt tape med
netforstærkning samt klæbemiddel i
modificeret polyakrylat.
Produktet indeholder ikke
opløsningsmidler.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 50 m x 80 mm.
Anvendelse: Til reparation af
undertag m.m.
DUOROLL
Materiale: Dobbeltklæbende
reparationstape.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 50 m x 40 mm.
Anvendelse: Til reparation af
undertag m.m.
UNDERTAGSOPSTRAMMER
Incl. strips á 360 mm.
Materiale: Flexibelt opskummet
materiale - vejrbestandig.
Forbrug: 1 stk. pr. m².
Anvendelse: Til opstramning af
undertag.
UNDERTAGSOPSTRAMMER
Materiale: Flexibelt opskummet
materiale. Vejrbestandig.
Firkantet model
Forbrug: 1 stk. pr. m²
Anvendelse: Til opstramning af
undertag.

UNDERTAGSSTUDS UV 2003
Ventilationsareal: 52 cm²
Montering: Hullet i undertaget skæres i
størrelse Ø 110 mm.
Anvendelse: Til fast undertag
UNDERTAGSSTUDS UV 2000
Ventilationsareal: 75 cm².
Montering: Hullet i undertaget skæres i
størrelse Ø100 mm.
Anvendelse: Til banevarer.
FOLIEFLANGE
Anvendelse: Til gennemføringer af
isoleringselement 15x15 cm i undertage

UNDERTAGSKRAVE TIL
STÅLSKORSTEN
Materiale: Kunststofmembran med
metalopkant.
Enhed: 1 stk. pr. kasse.
Anvendelse: Tætning ved stålskorsten
For montagevejledning henvises til
Divoroll-undertag oplægningsvejledning.

DÆKLISTE TIL INDDÆKNING
Enhed: 1 stk á 1,13 meter.
Anvendelse: Til afslutninger,
skorstensinddækninger, brandmure osv.
Samme liste som indgår i
skorstensinddækningen.
EASYFLASH STRONG
Materiale: Aluminiumskomposit med
metalgitter og butylbagside. Lang
levetid. Strækbar i een retning. Formbar.
Anvendelse: Inddækning ved f.eks.
skorsten, brandmure, osv.
WAKAFLEX BUTYLBÅND
Enhed: Rulle á 30 meter.
Bredde: 2,5 cm.
Anvendelse: Til tætning og fastklæbning
af Wakaflex.
M-GLUE FUGEMASSE
Enhed: 0,29 liters patron.
Anvendelse: Til pålimning af Wakaflex
og rygningsbånd. Særdeles
vejrbestandig, kan anvendes på fugtige
tagsten. For yderligere anvendelse se
venligst produktdatablad.
Forbrug: Efter behov.

RØRGENNEMFØRING
UNIVERSAL TIL UNDERTAG
Materiale: Polypropylen, termoplastisk
polyetylen.
Anvendes hvor der skal gennemføres
cirkulære rør.
Fleksibel montering, mekanisk
fastgørelse til lægterne.
Op til Ø160 mm.

SNESIKRING OG SIKKERHEDSPRODUKTER

METALROLL
Materiale: Metalbaseret kerne indstøbt i
plastic. UV bestandig. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 m.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grat. Ventilationskapacitet cm²/m:230.

SNEFANGSRØR
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Stk. á 4 m, Ø32 mm.
Anvendelse: I udluftningsspalter. For at
forhindre indtrængning af fygesne.

SKOTRENDE
Materiale: 0,7 mm. aluminium.
Længde: 1000 mm.
Bredde: 2 x 400 mm.
Dæklængde: 900 mm.
Incl. blindfals. Sømmes med
varmegalvaniserede papsøm.
TAGFOD
Længde: 2000 mm.
Bredde: 150 mm.
Højde: 50 mm.
Dæklængde: 1900 mm.
Anvendes ved overgang mellem
undertag og tagrende.
VENTILERET FUGLEGITTER
Forbrug: 1 stk. pr. m.
Enhed: Stykvis á 1 m.
Anvendelse: Forhindrer fugle og andre
smådyr i indtrængning i
tagkonstruktionen.
Ventilationskapacitet: 20 mm spalte.
FUGLEGITTERBØJLE
Enhed: 1 stk.
Længde: 374 mm.
Materiale: Alu-Zink
Anvendelse: Til binding af ventileret
fuglegitter
Forbrug: 2 stk. pr. ventileret fuglegitter
SKORSTENSINDDÆKNING
Denne pakke indeholder en komplet
skorstensinddækning til en skorsten
på 72x72 cm og kan bruges op til en
taghældning på 45°.
Indhold: Monteringsanvisning, dæklister,
Wakaflex, sømplugs, tætningsmasse og
værktøj.
WAKAFLEX
Wakaflex
Materiale: Kunststofmateriale med
integreret aluminiumsstrækgitter og
tætningskant. UV- bestandig, formbar.
Dim: Bredde: 28/56 cm, længde: 5
meter. Anvendelse: Til afslutninger,
skorstensinddækninger, brandmure osv.

KOMPLET PAKKE
Anvendelse: F.eks. over indgangspartier
Komplet pakke incl. fastgørelse
Bredde: 2400 mm.

GALVANISERET SKINNE
Anvendelse: Til montering på
galvaniserede snebøjler.
Rustfri stålbolte medfølger.
Mål: 3000 mm.
SNEBØJLER
Materiale: Varmtgalvaniserede
snesikringsbøjler.
Anvendelse: Ved falstagsten fjernes
falsen ud for bøjlen.
Mont. afst. for bøjler ved tegltagsten
ca. 82 cm. Mont. afst. for bøjler ved
betontagsten ca. 90 cm.
MELLEMTAP
Anvendelse: Til montering på
galvaniseret skinne.
Ekstra sikkerhed imod ulykker og
beskadigelse af tagrender.
Forbrug ved betontagsten: 5 stk.
Forbrug ved vinge- og falstagsten: 3 stk.
MODULTRIN
Enhed:5 stk.
Anvendelse: Som skorstensfejertrin,
gangbro og redningsvej ved vindue til
både beton- og tegltagsten.
Trinbredde kan justeres mellem 210-310
mm. med interval af 20 mm.
Alle trin er galvaniseret.
TILBEHØRSPRODUKTER
TRYKRULLE TIL WAKAFLEX
Materiale: Metalrulle med kuglelejer og
træhåndtag.
Anvendelse: Til bearbejdning af
Wakaflex og diverse rygningsbånd, for at
sikre en god stabil vedhæftning.
MALING
Enhed: 1/4 eller 3/4(gul) liter pr. dåse.
Anvendelse: Til Nortegl
Forbrug ved maling af et helt tag:
0,4 ltr. pr. m² v/pensling
0,3 ltr. pr. m² v/sprøjtning

VORES TAGE

FUNKTIONELLE FALSTAGSTEN

ACHAT–
teknisk og æstetisk overlegen
ACHAT er en skøn kombination af klassiske former, perfekte råmaterialer og høje tekniske standarder.
Produktionen finder sted på Moniers søsterfabrik i Tyskland. ACHATS markante bølgeprofil og de
rolige linier giver en spændende skyggevirkning, hvorved huset opnår et autentisk nordisk udtryk.
Et håndfast bevis på ACHATS unikke og overlegne design er, at tagstenen blev tildelt den
prestigefyldte designudmærkelse Red Dot Design Award i 2012.
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Engoberet Sort

Natur Rød

Ædelengoberet Sort

Lagervare

Lagervare

Lagervare

Achat 12V

honourable mention 2012

ACHAT
Længde:

Bredde:

Lægteafstand:

Dækbredde:

Vægt

Forbrug:

Taghældning:

449 mm

274 mm

330-360 mm

228 mm

3,9 kg/stk.

12,2-13,2 stk./m

2

min. 15°

Betegnelsen “lagervare” betyder at varen findes på lager til levering inden for normal ekspeditionstid. En “skaffevare” skaffes hjem efter bestilling og leveringstiden er ca. 2-3 uger fra bestilling.

KOMPLETTE TAGLØSNINGER
ACHAT
Moniers tagpakker indeholder alt det du behøver
for at gøre taget sikkert, sundt og komplet.
TAGSTEN/SPECIALSTEN

FASTGØRELSE

TAGSTEN (12,2 - 13,2 STK. PR. M²)
Længde: 449 mm.
Bredde: 274 mm.
Dækbredde: 228 mm.
Lægteafstand: 330-360 mm.
Taghældning ved undertag min. 15°.

ACHAT 12 V SIDEFALDSBINDER
T3873 Á 500 STK
Enhed: Kasse á 500 stk.
Anvendelse: Til binding af Achat 12V
tagsten og specialsten.
Uafhængig af lægtestørrelse.

RYGNINGSSTEN
Længde: 405 mm.
Bredde: 270/225 mm.
Forbrug: 3 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Til rygninger og grater.

ACHAT RYGNINGSBESLAG
Enhed: Pakke á 50 stk.
Anvendelse: Til fastgørelse af rygningsog gratsten.

RYGNINGSAFSLUTNING START
Længde: 415 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. start/slut.
Anvendelse: Som afslutning ved rygning
og grat.
Lukket i den brede ende!
RYGNINGSAFSLUTNING SLUT
Længde: 410 mm.
Forbrug 1 stk. pr. start/slut
Anvendelse: Som afslutning ved rygning
og grat
Lukket i den smalle ende!
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RYGNING ENDEPLADE
Længde: 198 mm.
Bredde: 171/132 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. afslutning efter behov.
Anbefales f.eks. ved brug af vindskedeløsning!
VALMKLOKKE
Forbrug: 1 stk. ved overgang grat/
rygning.
Anvendelse: Som overgangssten ved
grat og rygning.
Taghældning max. 15°- 45°.
Fastgøres med 3 stk. rygningsbeslag.
VINDSKEDESTEN VENSTRE
Længde: 449 mm.
Bredde: 320 mm.
Dækbredde: 320 mm.
Forbrug: Ca. 3 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.

60 OG 75 MM SKRUER
Enhed: Poser á 25 stk. eller pakker
á 200 stk.
Skrue m/skive
GRATSTENSBINDER MED TRÅD
Materiale: Fjeder/ædelstål af høj kvalitet.
Korrosionsbestandig.
Forbrug: 1 stk. pr. tilskåret gratsten.
Enhed: Pose á 25 stk.
Anvendelse: Påsætning af skårne tagsten
ved grat
TOPLÆGTEHOLDER
Anvendelse: Til fastgørelse af
rygnings- og gratlægte.
Forbrug: 1 stk/m
Enhed: Kasse a 25 stk.
VENTILATIONSPRODUKTER
VENTILATIONSSTEN
Længde: 449 mm.
Bredde: 274 mm.
Dækbredde: 218 mm.
Ventilationsareal: Ca. 20 cm².
Anvendelse: Til udluftning af tagrum.
Monteres i 2. eller 3. øverste række
efter behov.
FLEXAFTRÆKSPAKKE Ø160
Pakken indeholder: 1 flexaftræk med
isoelement, 1 stk.
undertagsgennemføring, 1 stk.reduktion
Ø160/125/110, 1 stk.
monteringsskabelon, 1 stk.
monteringsvejledning.
Anvendelse: Til montering af en komplet
ventilationsløsning.

Se produktdatablad for opstregningsmål!
VINDSKEDESTEN HØJRE
Længde: 449 mm.
Bredde: 281 mm.
Dækbredde: 228 mm.
Forbrug: Ca. 3 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Start af tagfladens
højre side.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
DOBBELTVINGET
Længde: 449 mm.
Bredde: 320 mm.
Dækbredde: 320 mm.
Forbrug: Ca. 3 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.
Se produktdatablad for opstregningsmål!

VENTILATIONSPAKKE
Pakken indeholder: 1 flexaftræk,
1 isoleringselement, 1 multiovergangsstykke og 1 flange.
Anvendelse: Til montering af 1 komplet
ventilationsløsning.

HV 15X15 ISO FLEXAFTRÆK
Materiale: Slagfast polystyren.
Udluftningsareal: Ca. 225 cm².
Anvendelse: Til udluftning fra køkken,
toilet, bryggers og andre vådrum.
Dækker taghældninger fra 15° til 45°.
FALDSTAMMEUDLUFTNINGSPAKKE
Materiale: ABS-plast
Pakken indeholder: 1 stk.
faldstammeudluftning,
monteringsvejledning,
undertagsgennemføringsring,
monteringsskabelon, reduktionsstykke,
2 stk metalbånd, 6 stk. skruer.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.
FALDSTAMMEUDLUFTNING,
UNIVERSAL - Ø75
Materiale: Slagfast polystyren.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal.
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.
MULTIOVERGANGSSTYKKE
Ø100-110-125-130-150
Anvendelse: Multiovergangsstykket giver
mulighed for tilslutning af runde kanaler
Ø100, Ø110, Ø125, Ø130, Ø150.
TÆTNINGSPRODUKTER
DIVOROLL TOP,
DIFFUSIONSÅBEN
Materiale: Polypropylenfibre.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: 50 meter pr. rulle.
Anvendelse: Undertag til alle
tagstenstyper.
DUKO klassificeret i klasse
Middelhøj og Høj (ved fast underlag).
DIVOROLL UNIVERSAL,
DIFFUSIONSÅBEN
Materiale: Polypropylenfibre.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: 50 meter pr. rulle
DUKO klassificeret i klasse Middellav.
BUTYLBÅND
Enhed: Pakke med 2 ruller á 25 m.
Bredde: 5 cm.
Anvendelse: Til tætning og fastklæbning
af undertag.
UNOROLL
Materiale: Reparationstape.
Diffusionsåben fleece-belagt tape med
netforstærkning samt klæbemiddel i
modificeret polyakrylat.
Produktet indeholder ikke
opløsningsmidler.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 50 m x 80 mm.
Anvendelse: Til reparation af
undertag m.m.

DUOROLL
Materiale: Dobbeltklæbende
reparationstape.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 50 m x 40 mm.
Anvendelse: Til reparation af
undertag m.m.
UNDERTAGSOPSTRAMMER
Enhed: Incl. strips á 360 mm.
Materiale: Flexibelt opskummet
materiale. Vejrbestandig.
Forbrug: 1 stk. pr. m².
Anvendelse: Til opstramning af
undertag.
UNDERTAGSOPSTRAMMER
Materiale: Flexibelt opskummet
materiale. Vejrbestandig.
Firkantet model
Forbrug: 1 stk. pr. m²
Anvendelse: Til opstramning af
undertag.
205 stk. i pk.
UNDERTAGSSTUDS UV 2003
Ventilationsareal: 52cm²
Montering: Hullet i undertaget skæres i
størrelse Ø 110 mm.
Anvendelse: Til fast undertag.
UNDERTAGSSTUDS UV 2000
Ventilationsareal: 75 cm².
Montering: Hullet i undertaget skæres i
størrelse Ø100 mm.
Anvendelse: Til banevarer.
FOLIEFLANGE
Anvendelse: Til gennemføringer af
isoleringselement 15x15 cm i undertage.

UNDERTAGSKRAVE TIL
STÅLSKORSTEN
Materiale: Kunststofmembran med
metalopkant.
Enhed: 1 stk. pr. kasse.
Anvendelse: Tætning ved stålskorsten.
For montagevejledning henvises til
Divoroll-undertag oplægningsvejledning.

FIGAROLL PLUS
Bredde: 280-320 mm.
Materiale: Plisseret aluminium med UVstabiliseret polypropylenfilt. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 meter.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grater.
Ventilationskapacitet cm²/m: 200
DRYROLL
Bredde: 295 mm.
Materiale: Kanter af plisseret aluminiums
kompositfolie med butyltape,
ventilationsfleeze og PP-sømbånd.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 meter.
Anvendelse: Til inddækning af rygning
og grat.
SKOTRENDE
Materiale: 0,7 mm aluminium.
Længde: 1000 mm.
Bredde: 2 x 400 mm.
Dæklængde: 900 mm.
Incl. blindfals. Sømmes med
varmegalvaniserede papsøm.
TAGFOD
Længde: 2000 mm.
Bredde: 150 mm.
Højde: 50 mm.
Dæklængde: 1900 mm.
Anvendes ved overgang mellem
undertag og tagrende.
VENTILERET FUGLEGITTER
Forbrug: 1 stk. pr. m.
Enhed: Stykvis á 1 m.
Anvendelse: Forhindrer fugle og andre
smådyr i indtrængning i
tagkonstruktionen.
Ventilationskapacitet: 20 mm spalte.
FUGLEGITTERBØJLE
Enhed: 1 stk.
Længde: 374 mm.
Materiale: Alu-Zink
Anvendelse: Til binding af ventileret
fuglegitter
Forbrug: 2 stk. pr. ventileret fuglegitter

RØRGENNEMFØRING
UNIVERSAL TIL UNDERTAG
Materiale: Polypropylen, termoplastisk
polyetylen.
Anvendes hvor der skal gennemføres
cirkulære rør.
Fleksibel montering, mekanisk
fastgørelse til lægterne.
Op til Ø160 mm.

SKORSTENSINDDÆKNING
Denne pakke indeholder en komplet
skorstensinddækning til en skorsten
på 72x72 cm og kan bruges op til en
taghældning på 45°.
Indhold: Monteringsanvisning, dæklister,
Wakaflex, sømplugs, tætningsmasse og
værktøj.

METALROLL 260-320
Bredde: 260-320 mm.
Materiale: Metalbaseret kerne indstøbt i
plastic. UV bestandig. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 m.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grat.
Ventilationskapacitet cm²/m: 230

WAKAFLEX
Materiale: Kunststofmateriale med
integreret aluminiumsstrækgitter og
tætningskant. UV- bestandig, formbar.
Længde: 5 meter. Anvendelse: Til
afslutninger,
skorstensinddækninger, brandmure osv.

METALROLL 320-380
Bredde: 320-380 mm.
Materiale: Metalbaseret kerne indstøbt i
plastic. UV bestandig. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 m.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grat.
Ventilationskapacitet cm²/m:230

DÆKLISTE TIL INDDÆKNING
Enhed: 1 stk á 1,13 meter.
Anvendelse: Til afslutninger,
skorstensinddækninger, brandmure osv.
Samme liste som indgår i
skorstensinddækningen.

EASYFLASH STRONG
Materiale: Aluminiumskomposit med
metalgitter og butylbagside. Lang
levetid. Strækbar i een retning. Formbar.
Anvendelse: Inddækning ved f.eks.
skorsten, brandmure, osv.
WAKAFLEX BUTYLBÅND
Enhed: Rulle á 30 meter.
Bredde: 2,5 cm.
Anvendelse: Til tætning og fastklæbning
af Wakaflex.
M-GLUE FUGEMASSE
Enhed: 0,29 liters patron.
Anvendelse: Til pålimning af Wakaflex
og rygningsbånd. Særdeles
vejrbestandig, kan anvendes på fugtige
tagsten.
For yderligere anvendelse se venligst
produktdatablad.
Forbrug: Efter behov.
12 tb. pr. karton

SNESIKRING OG SIKKERHEDSPRODUKTER
KOMPLET PAKKE
Anvendelse: F.eks. over indgangspartier
Komplet pakke incl. fastgørelse
Bredde: 2400 mm.
SNEFANGSRØR
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Stk. á 4 m, Ø32 mm.
Anvendelse: I udluftningsspalter. For at
forhindre indtrængning af fygesne.
GALVANISERET SKINNE
Anvendelse: Til montering på
galvaniserede snebøjler.
Rustfri stålbolte medfølger.
Mål: 3000 mm.
SNEBØJLER
Materiale: Varmtgalvaniserede
snesikringsbøjler.
Anvendelse: Ved falstagsten fjernes
falsen ud for bøjlen.
Mont. afst. for bøjler ved tegltagsten
ca. 82 cm.
Mont. afst. for bøjler ved betontagsten
ca. 90 cm.
MELLEMTAP
Anvendelse: Til montering på
galvaniseret skinne.
Ekstra sikkerhed imod ulykker og
beskadigelse af tagrender.
Forbrug ved betontagsten: 5 stk.
Forbrug ved vinge- og falstagsten: 3 stk.
MODULTRIN
Enhed: 5 stk.
Anvendelse: Som skorstensfejertrin,
gangbro og redningsvej ved vindue til
både beton- og tegltagsten.
Trinbredde kan justeres mellem 210-310
mm. med interval af 20 mm.
Alle trin er galvaniseret.
TILBEHØRSPRODUKTER
TRYKRULLE TIL WAKAFLEX
Materiale: Metalrulle med kuglelejer og
træhåndtag.
Anvendelse: Til bearbejdning af
Wakaflex og diverse
rygningsbånd, for at sikre en god stabil
vedhæftning
MALING
Enhed: 0,20 ltr. eller 0,50 ltr. pr. dåse.
Anvendelse: Achat.
Forbrug ved maling af et helt tag:
0,4 ltr. pr. m² v/pensling
0,3 ltr. pr. m² v/sprøjtning
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MODERNE
ARKITEKTUR

Moderne og tidløse tagløsninger lidt ud over det sædvanlige. Moniers plane tagstensprofiler
MINSTER og TURMALIN giver et frisk pust til dansk byggeri. Passer perfekt til nutidens
moderne arkitektur med stramme og rene linier.

VORES TAGE

MODERNE ARKITEKTUR

MINSTER® – “best in class”
og vinder af Red Dot
Design Award
Kan du lide moderne arkitektur med rene linier, så er MINSTER® betontagsten et rigtig godt valg.
Den glatte, holdbare overflade og den plane profil gør det muligt at skabe et hus med en
anderledes karakter, der flytter grænser hvad angår design og helhedsindtryk. MINSTER tagstenen
fremstilles med Moniers specialudviklede Protegon farve, der er særdeles farvebestandig og
ydermere har varmereflekterende egenskaber. MINSTER® produceres også med et ekstra lag af
pigmenteret, særlig finkornet beton, hvilket giver tagstenen en glat og fløjlsagtig overflade. De
mange særlige egenskaber har sammen med den høje kvalitet medført, at MINSTER® har vundet
en af verdens største og mest fornemme designudmærkelser, nemlig Red Dot Design Award.
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Granit

Skifer

Skaffevare

Lagervare

MINSTER®
Længde:

Bredde:

Lægteafstand:

Dækbredde:

420 mm

330 mm

312-340 mm

300 mm

Vægt
5,3 kg/stk.

Forbrug:
9,7-10,7 stk./m

Taghældning:
2

min. 17,5°

Betegnelsen “lagervare” betyder at varen findes på lager til levering inden for normal ekspeditionstid. En “skaffevare” skaffes hjem efter bestilling og leveringstiden er ca. 2-3 uger fra bestilling.

KOMPLETTE TAGLØSNINGER
MINSTER®
Moniers tagpakker indeholder alt det du behøver
for at gøre taget sikkert, sundt og komplet.
TAGSTEN/SPECIALSTEN
TAGSTEN (9,7-10,7 STK. PR. M²)
Længde: 420 mm.
Bredde: 330 mm.
Dækbredde: 300 mm.
Lægteafstand: 312-340 mm.
Taghældning v/undertag min. 17,5°.
Farven Granit er det samme som sort!
OBS: Minster oplægges i forbandt.
Se produktdatablad.
HALV TAGSTEN
Længde: 420 mm.
Bredde: 180 mm.
Dækbredde: 150 mm.
Minster bør lægges i forbandt, hvilket
indebærer at halv tagsten skal bruges.
RYGNINGSSTEN
Længde: 450 mm.
Bredde (bred ende): 250 mm.
Forbrug: 2,3 stk. pr. Ibm.
Anvendelse: Til rygning og grater.
Fastgøres med 70 mm. skrue og limes
med tagstenslim.
RYGNINGSAFSLUTNING PVC
Forbrug: 1 stk. pr. start/slut
Anvendelse: Som start/afslutning ved
rygning.
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AFSLUTNING V
(DOBBELTVINGET)
Længde: 420 mm.
Bredde: 330 mm.
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. lbm. afslutning.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.

PULTSTEN
Bredde: 330 mm.
Dækbredde: 300 mm.
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Som afsluttende tagsten
på tage med ensidig taghældning og
afdækning af læmure.
HALV PULTSTEN
Dækbredde: 150 mm.
Forbrug: Efter behov.
Anvendelse: Til afslutning på
ensidig taghældning, hvor modulmål
ikke går op med hele tagsten.
PULTVINDSKEDESTEN H
Dækbredde: 300 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. højre afslutning.
Anvendelse: Hvor man har valgt
at bruge vindskedestenafslutning
kombineret med ensidig taghældning.
PULTVINDSKEDESTEN V
Dækbredde: 300 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. venstre afslutning.
Anvendelse: Hvor man har valgt
at bruge vindskedestenafslutning
kombineret med ensidig taghældning.
FASTGØRELSE
MINSTER RFS SIDEFALSBINDERE
Enhed: Pakke á 500 stk.
Anvendelse: Til binding af tagsten og
specialsten.
60 OG 75 MM SKRUER
Enhed: Poser á 25 stk. eller pakker
á 200 stk.
Skrue m/skive

AFSLUTNING H
Længde: 420 mm.
Bredde: 330 mm.
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. lbm. afslutning.
Anvendelse: Start af tagfladens højre
side ifm. brug af afslutning V.

GRATSTENSBINDER MED TRÅD
Materiale: Fjeder/ædelstål af høj kvalitet.
Korrosionsbestandig.
Forbrug: 1 stk. pr. tilskåret gratsten.
Enhed: Pose á 25 stk.
Anvendelse: Påsætning af skårne tagsten
ved grat.

VINDSKEDE ½ HØJRE
Længde: 420 mm.
Dækbredde: 150 mm.
Forbrug: ca. 3,3 stk. pr. lbm. afslutning.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
højre side.

TOPLÆGTEHOLDER
Anvendelse: Til fastgørelse af
rygnings- og gratlægte.
Forbrug: 1 stk/m
Enhed: Kasse a 25 stk

VINDSKEDE ½ VENSTRE
Længde: 420 mm.
Dækbredde: 180 mm.
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. lbm. afslutning.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.
VINDSKEDE HØJRE
Længde: 420 mm.
Dækbredde: 300 mm.
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. lbm. afslutning.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
højre side.
VINDSKEDE VENSTRE
Længde: 420 mm.
Dækbredde: 330 mm.
Forbrug: Ca. 3,3 stk. pr. lbm. afslutning.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.

VENTILATIONSPRODUKTER
VENTILATIONSSTEN
Længde: 420 mm.
Bredde: 330 mm.
Dækbredde: 300 mm.
Anvendelse: Til udluftning af tagrum.
Monteres i 2. eller 3. øverste række.
Ventilationsareal: Ca. 21 cm²
FLEXAFTRÆKSPAKKE Ø160
Pakken indeholder: 1 flexaftræk med
isoelement, 1 stk.
undertagsgennemføring, 1 stk.reduktion
Ø160/125/110, 1 stk.
monteringsskabelon, 1 stk.
monteringsvejledning.
Anvendelse: Til montering af en komplet
ventilationsløsning.

VENTILATIONSPAKKE
Pakken indeholder 1 flexaftræk,
1 isoleringselement, 1 multiovergangsstykke og 1 flange.
Anvendelse: Til montering af 1 komplet
ventilationsløsning.
HV 15X15 ISO FLEXAFTRÆK
Materiale: Slagfast polystyren.
Udluftningsareal: Ca. 225 cm².
Anvendelse: Til udluftning fra køkken,
toilet, bryggers og andre vådrum.
Dækker taghældninger fra 15° til 45°.
FALDSTAMMEUDLUFTNINGSPAKKE
Materiale: ABS-plast
Pakken indeholder: 1 stk.
faldstammeudluftning,
monteringsvejledning,
undertagsgennemføringsring,
monteringsskabelon, reduktionsstykke,
2 stk metalbånd, 6 stk. skruer.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.
FALDSTAMMEUDLUFTNING,
UNIVERSAL
Materiale: Slagfast polystyren.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal.
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.
Indvendig Ø70 mm.
MULTIOVERGANGSSTYKKE
Ø100-110-125-130-150
Anvendelse: Multiovergangsstykket giver
mulighed for tilslutning af runde kanaler
Ø100, Ø110, Ø125, Ø130, Ø150.
TÆTNINGSPRODUKTER
DIVOROLL TOP,
DIFFUSIONSÅBEN
Materiale: Polypropylenfibre.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: 50 meter pr. rulle.
Anvendelse: Undertag til alle
tagstenstyper.
DUKO klassificeret i klasse
Middelhøj og Høj (ved fast underlag).
DIVOROLL UNIVERSAL,
DIFFUSIONSÅBEN
Materiale: Polypropylenfibre.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: 50 meter pr. rulle (20 rl. pr.
palle). DUKO klassificeret i klasse
Middellav.
BUTYLBÅND
Enhed: Pakke med 2 ruller á 25 m.
Bredde: 5 cm.
Anvendelse: Til tætning og fastklæbning
af undertag.
UNOROLL
Materiale: Reparationstape.
Diffusionsåben fleece-belagt tape med
netforstærkning samt klæbemiddel i
modificeret polyakrylat.
Produktet indeholder ikke
opløsningsmidler.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 50 m x 80 mm.
Anvendelse: Til reparation af
undertag m.m.

DUOROLL
Materiale: Dobbeltklæbende
reparationstape.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 50 m x 40 mm.
Anvendelse: Til reparation af
undertag m.m.
UNDERTAGSOPSTRAMMER
Incl. strips á 360 mm.
Materiale: Flexibelt opskummet
materiale. Vejrbestandig.
Forbrug: 1 stk. pr. m².
Anvendelse: Til opstramning af
undertag.

SKOTRENDE
Materiale: 0,7 mm. aluminium.
Længde: 1000 mm.
Bredde: 2 x 400 mm.
Dæklængde: 900 mm.
Incl. blindfals. Sømmes med
varmegalvaniserede papsøm.
TAGFOD
Længde: 2000 mm.
Bredde: 150 mm.
Højde: 50 mm.
Dæklængde: 1900 mm.
Anvendes ved overgang mellem
undertag og tagrende.

UNDERTAGSOPSTRAMMER
Materiale: Flexibelt opskummet
materiale. Vejrbestandig.
Firkantet model
Forbrug: 1 stk. pr. m²
Anvendelse: Til opstramning af
undertag.

FUGLEGITTER, 1 METER
Materiale: Plast, sort.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Stykvis á 1 m.
Anvendelse: Forhindrer fugle og andre
smådyr i indtrængning i
tagkonstruktionen.

UNDERTAGSSTUDS UV2003
Ventilationsareal: 52cm²
Montering: Hullet i undertaget skæres i
størrelse Ø 110 mm.
Anvendelse: Til fast undertag

FUGLEGITTER 5 METER
Materiale: Plast, rød, sort.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Stykvis á 5 m.
Anvendelse: Forhindrer fugle og andre
smådyr i indtrængning i
tagkonstruktionen.

UNDERTAGSSTUDS UV 2000
Ventilationsareal: 75 cm².
Montering: Hullet i undertaget skæres i
størrelse Ø100 mm.
Anvendelse: Til banevarer.
FOLIEFLANGE
Anvendelse: Til gennemføringer af
isoleringselement 15x15 cm i undertage.

UNDERTAGSKRAVE TIL
STÅLSKORSTEN
Materiale: Kunststofmembran med
metalopkant.
Enhed: 1 stk. pr. kasse.
Anvendelse: Tætning ved stålskorsten.
For montagevejledning henvises til
Divoroll-undertag oplægningsvejledning.
RØRGENNEMFØRING UNIVERSAL TIL UNDERTAG
Materiale: Polypropylen, termoplastisk
polyetylen.
Anvendes hvor der skal gennemføres
cirkulære rør.
Fleksibel montering, mekanisk
fastgørelse til lægterne.
Op til Ø160 mm.
METALROLL
Materiale: Metalbaseret kerne indstøbt i
plastic. UV bestandig. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 m.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grat.
Ventilationskapacitet cm²/m:230
FIGAROLL PLUS
Bredde: 280-320 mm.
Materiale: Plisseret aluminium med UVstabiliseret polypropylenfilt. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 meter.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grater.
Ventilationskapacitet cm²/m: 200
DRYROLL
Bredde: 295 mm
Materiale: Kanter af plisseret aluminiums
kompositfolie med butyltape,
ventilationsfleeze og PP-sømbånd.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 meter.
Anvendelse: Til inddækning af rygning
og grat.

VENTILERET FUGLEGITTER
Forbrug: 1 stk. pr. m.
Enhed: Stykvis á 1 m.
Anvendelse: Forhindrer fugle og andre
smådyr i indtrængning i
tagkonstruktionen.
Ventilationskapacitet: 20 mm spalte.
FUGELGITTERBØJLE
Enhed: 1 stk.
Længde: 334 mm.
Materiale: Alu-Zink
Anvendelse: Til binding af ventileret
fuglegitter
Forbrug: 2 stk. pr. ventileret fuglegitter
SKORSTENSINDDÆKNING
Denne pakke indeholder en komplet
skorstensinddækning til en skorsten
på 72x72 cm og kan bruges op til en
taghældning på 45°.
Indhold: Monteringsanvisning, dæklister,
Wakaflex, sømplugs, tætningsmasse og
værktøj.
WAKAFLEX
Materiale: Kunststofmateriale med
integreret
aluminiumsstrækgitter og tætningskant.
UV- bestandig, formbar. Anvendelse:
Til afslutninger, skorstensinddækninger,
brandmure osv.
DÆKLISTE TIL INDDÆKNING
Enhed: 1 stk á 1,13 meter.
Anvendelse: Til afslutninger,
skorstensinddækninger,
brandmure osv.
Samme liste som indgår i
skorstensinddækningen.
EASYFLASH STRONG
Materiale: Aluminiumskomposit med
metalgitter og butylbagside. Lang
levetid. Strækbar i een retning. Formbar.
Anvendelse: Inddækning ved f.eks.
skorsten, brandmure, osv.

WAKAFLEX BUTYLBÅND
Enhed: Rulle á 30 meter.
Bredde: 2,5 cm
Anvendelse: Til tætning og fastklæbning
af Wakaflex.
M-GLUE FUGEMASSE
Enhed: 0,29 liters patron.
Anvendelse: Til pålimning af Wakaflex
og rygningsbånd. Særdeles
vejrbestandig, kan anvendes på fugtige
tagsten.
For yderligere anvendelse se venligst
produktdatablad.
Forbrug: Efter behov.

SNESIKRING OG SIKKERHEDSPRODUKTER
KOMPLET PAKKE
Anvendelse: F.eks. over indgangspartier
Komplet pakke incl. fastgørelse
Bredde: 2400 mm.
SNEFANGSRØR
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Stk. á 4 m, Ø32 mm.
Anvendelse: I udluftningsspalter. For at
forhindre indtrængning af fygesne.
GALVANISERET SKINNE
Anvendelse: Til montering på
galvaniserede snebøjler.
Rustfri stålbolte medfølger.
Mål: 3000 mm.
SNEBØJLER
Materiale: Varmtgalvaniserede
snesikringsbøjler.
Anvendelse: Ved falstagsten fjernes
falsen ud for bøjlen.
Mont. afst. for bøjler ved tegltagsten
ca. 82 cm.
Mont. afst. for bøjler ved betontagsten
ca. 90 cm.
MELLEMTAP
Anvendelse: Til montering på
galvaniseret skinne.
Ekstra sikkerhed imod ulykker og
beskadigelse af tagrender.
Forbrug ved betontagsten: 5 stk.
Forbrug ved vinge- og falstagsten: 3 stk.
MODULTRIN
Enhed: 5 stk.
Anvendelse: Til alle taghældninger, som
skorstensfejertrin, gangbro og
redningsvej ved vindue til både betonog tegltagsten.
Trinbredde kan justeres mellem 210-310
mm. med interval af 20 mm.
Alle trin er galvaniseret.
TILBEHØRSPRODUKTER
TRYKRULLE TIL WAKAFLEX
Materiale: Metalrulle med kuglelejer og
træhåndtag.
Anvendelse: Til bearbejdning af
Wakaflex og diverse rygningsbånd,
for at sikre en god stabil vedhæftning.

VORES TAGE

MODERNE ARKITEKTUR

TURMALIN – den
nemme vej til elegance
En helt igennem moderne og stilsikker tegltagsten. TURMALIN er en falstagsten, som er nem at
oplægge. Farverne og den smukke overflade er som skabt til moderne arkitektur. Resultatet er
et stilrent tag med elegance og karakter.
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Ædelengoberet
Mørk Grå
Skaffevare

Engoberet
Sort
Skaffevare

Engoberet
Lys Grå

Ædelengoberet
Sort

Skaffevare

Skaffevare

TURMALIN
Længde:

Bredde:

Lægteafstand:

Dækbredde:

475 mm

278 mm

355-380 mm

240 mm

Vægt
4,4 kg/stk.

Forbrug:

Taghældning:

11,1-11,8 stk./m

2

min. 15°

Betegnelsen “lagervare” betyder at varen findes på lager til levering inden for normal ekspeditionstid. En “skaffevare” skaffes hjem efter bestilling og leveringstiden er ca. 2-3 uger fra bestilling.

KOMPLETTE TAGLØSNINGER
TURMALIN
Moniers tagpakker indeholder alt det du behøver
for at gøre taget sikkert, sundt og komplet.
TAGSTEN & SPECIALSTEN
TAGSTEN (11,1 - 11,8 STK. PR. M²)
Længde: 475 mm.
Bredde: 278 mm.
Dækbredde: 240 mm.
Lægteafstand: 355-380 mm.
Taghældning ved undertag min.15°.
HALV TAGSTEN
Dækbredde: 120 mm.
Forbrug: Skal lægges i forbandt - efter
behov.
RYGNINGSSTEN
Længde: 385 mm.
Bredde: 275 mm.
Dæklængde: 345 mm.
Forbrug: 3 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Til rygninger og grater.
RYGNINGSAFSLUTNING START
Længde: 385 mm.
Bredde : 275 mm.
Dæklængde: 345 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. start.
Anvendelse: Som afslutning ved rygning
og grat.
Lukket i den brede ende.
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RYGNINGSAFSLUTNING SLUT
Længde: 345 mm.
Bredde: 275 mm.
Dæklængde: 345 mm.
Forbrug: 1 stk. pr. afslutning.
Anvendelse: Som afslutning ved rygning.
Lukket i den smalle ende.
VALMKLOKKE
Forbrug: 1 stk. ved overgang grat/
rygning.
Anvendelse: Som overgangssten ved
grat og rygning.
Taghældning 20°- 60°.
Fastgøres med 3 stk. rygningsbeslag.
VINDSKEDESTEN VENSTRE
Længde: 475 mm.
Bredde: 240 mm.
Bredde sort: 238 mm.
Dækbredde: 240 mm.
Dækbredde sort: 238 mm.
Forbrug: Ca.2,8 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
½ VINDSKEDESTEN VENSTRE
Længde: 475 mm.
Bredde: 120 mm.
Bredde sort: 119 mm.
Dækbredde: 120 mm.
Dækbredde sort: 119 mm.
Forbrug: Ca.2,8 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
VINDSKEDESTEN HØJRE
Længde: 475 mm.
Bredde: 281 mm.
Bredde sort: 279 mm.
Dækbredde: 240 mm.
Dækbredde sort: 238 mm.
Forbrug: Ca.2,8 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Start af tagfladens
højre side.
Se produktdatablad for opstregningsmål!

½ VINDSKEDESTEN HØJRE
Længde: 475 mm.
Bredde: 161 mm.
Bredde sort: 160 mm.
Dækbredde: 120 mm.
Dækbredde sort: 119 mm.
Forbrug: Ca.2,8 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Start af tagfladens højre side.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
DOBBELTVINGET
Længde: 475 mm.
Bredde: 280 mm.
Bredde sort: 278 mm.
Dækbredde: 280 mm.
Dækbredde sort: 278 mm.
Forbrug: Ca. 2,9 stk. pr. lbm.
Anvendelse: Afslutning af tagfladens
venstre side.
Se produktdatablad for opstregningsmål!
FASTGØRELSE
TURMALIN RFS
SIDEFALSBINDERE 3873
Enhed: Pakke á 500 stk.
Anvendelse: Til binding af Turmalin
tagsten og specialsten.
Til lægte 38x73 mm.
TURMALIN RFS
SIDEFALSBINDERE 4573
Enhed: Pakke á 500 stk.
Anvendelse: Til binding af Turmalin
tagsten og specialsten.
Til lægte 45x73 mm.
RYGNINGSBESLAG
Materiale: Aluminium.
Forbrug: 1 stk. pr. rygnings-/ gratsten.
Enhed: Pakke á 50 stk. Anvendelse: Til
fastgørelse af rygnings- og gratsten.
60 OG 75 MM SKRUER
Enhed: Poser á 25 stk. eller pakker
á 200 stk.
Skrue m/skive
GRATSTENSBINDER MED TRÅD
Materiale: Fjeder/ædelstål af høj kvalitet.
Korrosionsbestandig.
Forbrug: 1 stk. pr. tilskåret gratsten.
Enhed: Pose á 25 stk.
Anvendelse: Påsætning af skårne tagsten
ved grat.
TOPLÆGTEHOLDER
Anvendelse: Til fastgørelse af
rygnings- og gratlægte.
Forbrug: 1 stk/m
Enhed: Kasse a 25 stk.
VENTILATIONSPRODUKTER
VENTILATIONSSTEN
Beregnet til udluftning af tagrummet.
Fremstillet med vindspoiler og rist, for at
modvirke indtrængning af fygesne.
Har et åbningsareal på 14 cm².
Passer til alle taghældninger fra 15° til 45°.

FLEXAFTRÆKSPAKKE Ø160
Pakken indeholder: 1 flexaftræk med
isoelement, 1 stk.
undertagsgennemføring, 1 stk.reduktion
Ø160/125/110, 1 stk.
monteringsskabelon, 1 stk.
monteringsvejledning.
Anvendelse: Til montering af en komplet
ventilationsløsning.
VENTILATIONSPAKKE
Pakken indeholder: 1 flexaftræk,
1 isoleringselement, 1 multiovergangsstykke og 1 flange.
Anvendelse: Til montering af 1 komplet
ventilationsløsning.
HV 15X15 ISO FLEXAFTRÆK
Materiale: Slagfast polystyren.
Udluftningsareal: Ca. 225 cm².
Anvendelse: Til udluftning fra køkken,
toilet, bryggers og andre vådrum.
Dækker taghældninger fra 15° til 45°.
FALDSTAMMEUDLUFTNINGSPAKKE
Materiale: ABS-plast
Pakken indeholder: 1 stk.
faldstammeudluftning,
monteringsvejledning,
undertagsgennemføringsring,
monteringsskabelon, reduktionsstykke,
2 stk metalbånd, 6 stk. skruer.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.
FALDSTAMMEUDLUFTNING,
UNIVERSAL - Ø75
Materiale: Slagfast polystyren.
Forbrug: 1 stk. pr. aftrækskanal.
Anvendelse: Til udluftning af
spildevandssystemer.
MULTIOVERGANGSSTYKKE
Ø100-110-125-130-150
Anvendelse: Multiovergangsstykket giver
mulighed for tilslutning af runde kanaler
Ø100, Ø110, Ø125, Ø130, Ø150
TÆTNINGSPRODUKTER
DIVOROLL TOP,
DIFFUSIONSÅBEN
Materiale: Polypropylenfibre.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: 50 meter pr. rulle.
Anvendelse: Undertag til alle
tagstenstyper.
DUKO klassificeret i klasse
Middelhøj og Høj (ved fast underlag).
DIVOROLL UNIVERSAL,
DIFFUSIONSÅBEN
Materiale: Polypropylenfibre.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: 50 meter pr. rulle
DUKO klassificeret i klasse Middellav.
BUTYLBÅND
Enhed: Pakke med 2 ruller á 25 m.
Bredde: 5 cm.
Anvendelse: Til tætning og fastklæbning
af undertag.

UNOROLL
Materiale: Reparationstape.
Diffusionsåben fleece-belagt tape med
netforstærkning samt klæbemiddel i
modificeret polyakrylat.
Produktet indeholder ikke
opløsningsmidler. Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 50 m x 80 mm.
Anvendelse: Til reparation af
undertag m.m.
DUOROLL
Materiale: Dobbeltklæbende
reparationstape.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 50 m x 40 mm.
Anvendelse: Til reparation af
undertag m.m.
UNDERTAGSOPSTRAMMER
Incl. strips á 360 mm.
Materiale: Flexibelt opskummet
materiale - vejrbestandig.
Forbrug: 1 stk. pr. m².
Anvendelse: Til opstramning af undertag.
UNDERTAGSOPSTRAMMER
Materiale: Flexibelt opskummet
materiale. Vejrbestandig. Firkantet model
Forbrug: 1 stk. pr. m²
Anvendelse: Til opstramning af undertag.
UNDERTAGSSTUDS UV 2003
Ventilationsareal: 52 cm²
Montering: Hullet i undertaget skæres i
størrelse Ø110 mm.
Anvendelse: Til fast undertag.
UNDERTAGSSTUDS UV 2000
Ventilationsareal: 75 cm².
Montering: Hullet i undertaget skæres i
størrelse Ø100 mm.
Anvendelse: Til banevarer.
FOLIEFLANGE
Anvendelse: Til gennemføringer af
isoleringselement 15x15 cm i undertage

UNDERTAGSKRAVE TIL
STÅLSKORSTEN
Materiale: Kunststofmembran med
metalopkant. Enhed: 1 stk. pr. kasse.
Anvendelse: Tætning ved stålskorsten.
For montagevejledning henvises til
Divoroll-undertag oplægningsvejledning.
RØRGENNEMFØRING
UNIVERSAL TIL UNDERTAG
Materiale: Polypropylen, termoplastisk
polyetylen.
Anvendes hvor der skal gennemføres
cirkulære rør.
Fleksibel montering, mekanisk
fastgørelse til lægterne.
Op til Ø160 mm.
METALROLL 260-320
Bredde: 260-320 mm.
Materiale: Metalbaseret kerne indstøbt i
plastic. UV bestandig. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 m.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grat. Ventilationskapacitet cm²/m:230
METALROLL 320-380
Bredde: 320-380 mm.
Materiale: Metalbaseret kerne indstøbt i
plastic. UV bestandig. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 m.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grat. Ventilationskapacitet cm²/m:230

FIGAROLL PLUS
Bredde: 280-320 mm.
Materiale: Plisseret aluminium med UVstabiliseret polypropylenfilt. Formbar.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 mtr.
Anvendelse: Til inddækning af rygninger
og grater.
Ventilationskapacitet cm²/m: 200
DRYROLL
Bredde: 295 mm.
Materiale: Kanter af plisseret aluminiums
kompositfolie med butyltape,
ventilationsfleeze og PP-sømbånd.
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Rulle á 5 meter. Anvendelse:
Til inddækning af rygning og grat.
SKOTRENDE
Materiale: 0,7 mm. aluminium.
Længde: 1000 mm.
Bredde: 2 x 400 mm.
Dæklængde: 900 mm.
Incl. blindfals. Sømmes med
varmegalvaniserede papsøm.
TAGFOD
Længde: 2000 mm.
Bredde: 150 mm.
Højde: 50 mm.
Dæklængde: 1900 mm.
Anvendes ved overgang mellem
undertag og tagrende.
VENTILERET FUGLEGITTER
Forbrug: 1 stk. pr. m.
Enhed: Stykvis á 1 m.
Anvendelse: Forhindrer fugle og andre
smådyr i indtrængning i
tagkonstruktionen.
Ventilationskapacitet: 20 mm spalte.
FUGLEGITTERBØJLE
Enhed: 1 stk. Længde: 374 mm.
Materiale: Alu-Zink
Anvendelse: Til binding af ventileret
fuglegitter
Forbrug: 2 stk. pr. ventileret fuglegitter
SKORSTENSINDDÆKNING
Denne pakke indeholder en komplet
skorstensinddækning til en skorsten
på 72x72 cm og kan bruges op til en tag
hældning på 45°.
Indhold: Monteringsanvisning, dæklister,
Wakaflex, sømplugs, tætningsmasse og
værktøj.
WAKAFLEX
Materiale: Kunststofmateriale med
integreret aluminiumsstrækgitter
og tætningskant. UV- bestandig,
formbar. Anvendelse: Til afslutninger,
skorstensinddækninger, brandmure osv.
DÆKLISTE TIL INDDÆKNING
Enhed: 1 stk á 1,13 meter.
Anvendelse: Til afslutninger,
skorstensinddækninger, brandmure osv.
Samme liste som indgår i
skorstensinddækningen.
EASYFLASH STRONG
Materiale: Aluminiumskomposit med
metalgitter og butylbagside. Lang
levetid. Strækbar i een retning. Formbar.
Anvendelse: Inddækning ved f.eks.
skorsten, brandmure, osv.
WAKAFLEX BUTYLBÅND
Enhed: Rulle á 30 meter.
Bredde: 2,5 cm.
Anvendelse: Til tætning og fastklæbning
af Wakaflex.

M-GLUE FUGEMASSE
Enhed: 0,29 liters patron.
Anvendelse: Til pålimning af Wakaflex
og rygningsbånd. Særdeles
vejrbestandig, kan anvendes på fugtige
tagsten.
For yderligere anvendelse se venligst
produktdatablad.
Forbrug: Efter behov.

SNESIKRING OG SIKKERHEDSPRODUKTER
KOMPLET PAKKE
Anvendelse: F.eks. over indgangspartier
Komplet pakke incl. fastgørelse
Bredde: 2400 mm.
SNEFANGSRØR
Forbrug: Efter behov.
Enhed: Stk. á 4 m, Ø32 mm.
Anvendelse: I udluftningsspalter. For at
forhindre indtrængning af fygesne.
GALVANISERET SKINNE
Anvendelse: Til montering på
galvaniserede snebøjler.
Rustfri stålbolte medfølger.
Mål: 3000 mm.
SNEBØJLER
Materiale: Varmtgalvaniserede
snesikringsbøjler.
Anvendelse: Ved falstagsten fjernes
falsen ud for bøjlen.
Mont. afst. for bøjler ved tegltagsten
ca. 82 cm.
Mont. afst. for bøjler ved betontagsten
ca. 90 cm.
MELLEMTAP
Anvendelse: Til montering på
galvaniseret skinne.
Ekstra sikkerhed imod ulykker og
beskadigelse af tagrender.
Forbrug ved betontagsten: 5 stk.
Forbrug ved vinge- og falstagsten: 3 stk.
MODULTRIN
Enhed: 5 stk.
Anvendelse: Som skorstensfejertrin,
gangbro og redningsvej ved vindue til
både beton- og tegltagsten.
Trinbredde kan justeres mellem 210-310
mm. med interval af 20 mm.
Alle trin er galvaniseret.
TILBEHØRSPRODUKTER
TRYKRULLE TIL WAKAFLEX
Materiale: Metalrulle med kuglelejer og
træhåndtag.
Anvendelse: Til bearbejdning af
Wakaflex og diverse
rygningsbånd, for at sikre en god stabil
vedhæftning
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Komplette tagløsninger
Vi har gjort det nemt at købe tag! Du skal blot spørge efter en tagpakke, der
indeholder alt det, du behøver til en komplet tagløsning: undertag, tagsten,
ventilationstilbehør, tagsikkerhed og tætning. Alle produkter er originalt tilbehør, der
har været gennem grundige test og er udformet så det passer og fungerer sammen.
I tagpakken indgår alt det, som danske normer og byggeregler foreskriver. På de følgende
sider fortæller vi mere om udvalgte tilbehørsdele, der er nødvendige for at gøre taget
sikkert, sundt og komplet.

UNDERTAG

Tag under tag
Et undertags vigtigste funktion er at forhindre fugtindtrængning, hvilket kan medføre alvorlige
og kostbare skader på tagkonstruktionen. Et korrekt oplagt undertag opfanger bl.a. den fygesne
og slagregn, der uundgåeligt vil trænge ind, når vejrguderne raser. Fra undertaget ledes vand
sikkert ud i det fri. Et ustabilt, beskadiget eller dårligt oplagt undertag kan medføre fugtindtrængning og dermed skader på underliggende og tilstødende konstruktioner. Der eksisterer
også et andet fugtproblem, der skal håndteres mindst lige så alvorligt – nemlig den fugt, som
kommer inde fra huset. Madlavning, badning og menneskers aktivitet i det hele taget skaber
fugt, som skal ventileres bort. Monier har 2 forskellige undertage, der begge er klassificeret i
DUKO, Dansk Undertagsklassifikationsordning.

DIVOROLL TOP

Divoroll Top er et stærkt og let undertag,
der er nemt at montere. Med sin meget lave
diffusionsmodstand kan Divoroll Top lægges
direkte på isoleringen i såkaldte ikke ventilerede konstruktioner, og det kan anvendes
i ventilerede konstruktioner enten som frithængende eller på fast underlag. Divoroll Top
består af en tyk dug med høj rivestyrke og
en kraftig fugtabsorberende fleece-underside.
Divoroll Top er klassificeret af DUKO i anvendelsesklasse Middelhøj og Høj - Normal (ved
montering på fast underlag).

DIVOROLL UNIVERSAL

Divoroll Universal er et stærkt, vind- og
vandtæt undertag med høj rivestyrke.
Undertaget er let at håndtere og arbejde
med. Divoroll Universal er klassificeret af
DUKO i anvendelsesklasse Middellav.
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VENTILATION

Effektiv ventilation
Det er vigtigt, at tagkonstruktionen er korrekt og tilstrækkeligt ventileret. For at undgå
kondens i ventilationskanalerne skal der monteres flexaftræk. Flexaftrækkene sørger
for optimal udluftning fra køkken, toilet, bryggers og andre vådrum og skal slutte tæt
mod både undertaget og tagstenene.
Moniers flexaftræk udmærker sig ved at være yderst stabile og meget holdbare.
Flexaftrækspakkerne indeholder en monteringsskabelon, der gør det meget nemt og
problemfrit at montere flexaftrækket. Flexaftrækkene passer til rørgennemføringer på
160 mm og leveres med reduktionsstykke. Såvel farve som form er specialdesignet, så
flexaftrækket falder flot i med tagfladen, de er tilpasset Moniers forskellige tagstensprofiler og egner sig til alle former for boligventilation.

Se montering af
Moniers flexaftræk.

MONTERINGSANVISNING
Flexaftræk - på tag med vingetagsten og fast/frithængende undertag
Grundlæggende information

Flexaftrækkene sørger for udluftning fra køkken, toilet, bryggers og mekanisk ventilation.

Montering
Ø 160

1

Montér tagsten som normalt og
bestem flexaftrækkets placering,
som skal være på linie med
tagstenen nedenfor.

2

Hægt monteringsskabelonen på
lægten og før den tæt ind mod
tagstenen til højre. Markér centrum
og omkredsen på det tiltænkte hul.
Følg vejledningen på skabelonen
hvad angår tagstensprofil.

Fast Undertag

4a

Udskær hullet i undertaget og sav
hullet i bræddeme/træpladen.

5a

Montér undertagsgennemføringen i
undertaget i monteringsringens
spor med en drejende
bevægelse med uret. Afslut
monteringen ved at folde
yderklappen ned mod
undertaget.

3

Ø 110

Frithængende:
a. Flexaftræk: Afmonter den
øverste gummipakning.
b. Faldstammeudluftning: Skær et
hul med en lidt større diameter
end rør på faldstammeudluftningen.
Tilsluttende montering: Skær et
hul med en lidt mindre diameter
end røret.

VENTILATION

Se alle fordelene
ved rygningsbåndet
Figaroll Plus.

Hold taget sundt og tørt
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Det er vigtigt, at tagkonstruktionen er korrekt og tilstrækkeligt ventileret. De udsatte steder
findes ved rygningen, ved tagfoden og der, hvor ventilationskanalerne – som f.eks. udluftningshætter –
føres gennem taget.
Snavs under tagstenene blokerer og forhindrer vandafløb
og ventilation, hvilket i værste fald kan medføre, at stenene
springer ved ekstrem kulde. Mellem rygningssten og
toplægte tætnes med et rygningsbånd, hvilket sikrer den
nødvendige ventilation. METALROLL, FIGAROLL PLUS og
DRYROLL er rygningsbånd, som forhindrer, at løv, smådyr

og grene trænger ind via tagryggen. De er vandtætte, har
høj ventilationskapacitet, kan formgives og passer til alle
tagstenstyper. Ved tagfoden monteres et fuglegitter for at
undgå, at blade, grene, fugle eller andre smådyr kommer
ind under stenene og blokerer for ventilationen.

METALROLL

DRYROLL

FIGAROLL PLUS

FUGLEGITTER

Et ekstremt formbart og holdbart
rygningsbånd til optimal ventilation,
der desuden er strækbart op til 50 %.
Fleecebaseret tætnings- og ventilationssystem
baseret på patenteret Crep-Tec tekonologi.
Modvirker råd og svamp og passer til alle
tagstensprofiler, selv de dybeste tegltagsten.

Ekstremt formbart rygningsbånd med
et patenteret tætnings- og ventilationssystem med en luftlabyrint i to kanaler.
Det er desuden strækbart op til 50 %.
Figaroll Plus modvirker råd og svamp
og passer til de fleste tagstenstyper.

Et formbart og økonomisk
attraktivt rygningsbånd i fleece
og alu-folie med butylbånd.
Ventilerer gennem fleece.

Der monteres fuglegitter ved tagfoden
for at undgå, at blade, grene, fugle og
andre smådyr trænger ind under tagstenene og blokerer for ventilationen.

INDDÆKNINGER

Se hvordan
Wakaflex får dit tag
til at holde længere.

Et tag som er tæt og effektivt
Det er vigtigt at have tætte overgange mellem tagstenene og f.eks. tagvinduer, skorstene og kviste for at
beskytte undertaget og den underliggende tagkonstruktion mod fugt. Til etablering af særskilt tætning
anvendes WAKAFLEX, som erstatter tidligere tiders plade- og blyinddækninger.
 AKAFLEX er et miljøvenligt og stærkt tætningsprodukt
W
med en unik stræk- og klæbeevne. Det er elastisk og former
sig let og naturligt efter underlaget, og det er nemt og
smidigt at montere med almindelige håndværktøjer som saks
og trykrulle.

Wakaflex fås i farverne sort, brun, grå og rød og i
3 forskellige bredder; 28, 37 og 56 cm.
WAKAFLEX

20

ÅRS
GARANTI

MONIER

PRISGUIDE

Prisguide til vores tagsten
At forskellige tagsten har forskellige priser er vel indlysende.
Men for at lave en korrekt prissammenligning er det nødvendigt
at beregne prisen for en komplet tagpakke med alt til dit nye tag,
da de forskellige tagsten kræver forskelligt tilbehør.

Vi gør det nemt for dig

Udgangspunktet for nedenstående priser er et gennemsnitligt
dansk længehus med en tagflade på 180 m2. Prisen på tagsten
alene er kun en del af den reelle pris på et nyt tag. Derfor
er priserne i tabellen beregnet på en komplet tagpakke, der
indeholder tagsten, fastgørelse, tætning, ventilation, inddækninger
og undertag. Det eneste vi ikke har medregnet, er arbejdsløn til
oplægning. Tagpakkepriserne gør det nemt at sammenligne de
enkelte produkter. Der findes dog ikke to tage, der er helt ens,
så priserne må betragtes som vejledende. Den rigtige pris på
netop dit nye tag får du hos din Monier forhandler.
Med Moniers Tagberegningsprogram kan du også selv beregne
en pris på dit nye tag. Du finder programmet på monier.dk.
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TEGL

Prissammenligning 180 m2 tagflade – komplet tagpakke
Glaseret
180 m2

Ædelengoberet
pr. m2

180 m2

Engoberet

pr. m2

DANTEGL GAMMEL DANSK*

Natur rød

180 m2

pr. m2

180 m2

pr. m2

77.020,-

428,-

59.257,-

329,-

57.136,-

317,-

123.996,-

689,-

DANTEGL ØKONOMI
DANTEGL HÅNDBEARBEJDEDE
ACHAT
NOVA
SORT/SØLVSORT

KDN

111.897,-

74.894,-

416,-

70.307,-

390,-

66.018,-

367,-

74.736,-

415,-

68.320,-

380,-

65.754,-

365,-

94.187,-

523,-

622,-

TURMALIN

88.135,-

HOLLANDER

95.131,-

529,-

NORTEGL

93.492,-

519,-

ENG.ANTRACIT

92.919,-

490,-

82.610,-

459,-

516,-

89.081,-

495,-

81.037,-

450,-

82.886,-

460,-

74.019,-

411,-

* Mocca: 75.211,- (418,-), Gul: 85.554,- (475,-), Blådæmpet 100.357,- (558,-)

BETON

Prissammenligning 180 m2 tagflade – komplet tagpakke
Protector

Polar

Classic

180 m2

pr. m2

180 m2

pr. m2

180 m2

pr. m2

53.352,-

296,-

49.235,-

274,-

45.332,-

252,-

48.278,-

268,-

51.696,-

287,-

B&C 25

52.704,-

293,-

MINSTER

70.995,-

394,-

B&C
B&C ERGO
B&C DANFLOCK

®

58.986,-

De vejledende priser er inkl. moms og bygger på 2018 priser.

328,-

55.962,-

311,-

SORTIMENT-OVERSIGT
Øverste tal i det grå felt angiver tagstenens glansværdi, der viser hvor glansfuld overfladen er.
Nederst i det grå felt ses tagstenens farvekode med udgangspunkt i NCS systemet.

TEGL
DANTEGL GAMMEL DANSK

ØKONOMI

Rød

Gul

Mocca

1
S3050-Y60R

2
S2040-Y20R

1
S7005-Y50R

Engoberet
Sort

Blådæmpet

2
S8500-N

1
S7502-B

Mørk
Rød

Rød
Natur

1
S3050-Y80R

1
S3050-Y60R

HÅNDSTRØGNE

Håndbearbejdet Rød

JP
Rød

1
S3050-Y60R

JP
Glaseret Sort

1
S3050-Y60R

75
S9000-N

JP
Blådæmpet
1
S7502-B

HOLLANDER / HOLLANDER V

NOVA

Natur
Rød

Engoberet
Sort

1
S5030-Y70R

Engoberet
Sortbrun

Ædelengoberet
Sort

4
S8000-N

10
S8505-R20B

43
S9000-N

Natur
Rød

Glaseret
Sort

1
S4040-Y70R

92
S9000-N

Engoberet
Antracit

5
S7005-R50B

Engoberet
Brun

Glaseret
Mat Sort

5
S4550-Y60R

28
S9000-N

KDN

Natur Rød

Glaserede: Sort

1
S4040-Y60R

95
S9000-N

Sølv Sort

Mat Sort

146
S8500-N

Lys Brun

26
S9000-N

Mørk Brun

90
S4550-Y50R

NORTEGL 		

105
S8010-Y90R

Vinrød

Mørk Rød

96
S7020-R

89
S8010-Y30R

TURMALIN

Engoberet
Gul

Natur
Rød

Engoberet
Sort

Glaseret
Sort

2
Y2020-Y30R

1
S5030-Y70R

5
S8000-N

55
S9000-N

Engoberet
Sort
6
S8000-N

ACHAT

Engoberet
Lys Grå
1
S6000-N

Ædelengob. Ædelengob.
Sort
Mørk Grå
40
S9000-N

Engoberet
Sort

14
S4502-B

3
S8000-N

Ædelengoberet Sort
66
S9000-N

Natur
Rød

1
S3050-Y60R

BETON
B&C POLAR

B&C DOBBELT-S		

Skifer

2
S7502-B

Sort

1
S8500-N

Koralrød

1
S4040-Y70R

2
S7502-B

Sort

1
S8500-N

2
S7010-Y70R

Sort

4
S9000-N

B&C POLAR DANFLOCK

B&C DANFLOCK		

Skifer

Brun

B&C PROTECTOR

Koralrød

1
S4040-Y70R

Brun

2
S7010-Y70R

Koralrød

4
S3560-Y60R

B&C 25

Sort

1
S8500-N

Koralrød

1
S4040-Y70R

B&C PROTECTOR DANFLOCK

Sort

4
S9000-N

Koralrød

4
S3560-Y60R

B&C 30 ERGO

Sort

1
S8500-N

Koralrød

1
S4040-Y70R

MINSTER

Granit

4
S8000-N

Skifer

3
S7005-R80B

MONIER

TAGPARTNERE

Certificerede Tagpartnere

TM

Få tryghed i dit valg af håndværker med Moniers
landsdækkende netværk af professionelle
tagdækkere.
Hvilken type tag passer til mit hus, hvilke tagmaterialer
er mit tag konstrueret til at kunne bære, hvad med farver og
overflader, og hvad er prisen på de forskellige løsninger? Dette
er spørgsmål, som din lokale Tagpartner™ kan svare på.
Når du vælger en Monier Tagpartner™, får du en
håndværker, der har papir på god kvalitet. Monier har indført
en certificering af samtlige håndværkere, der er med i det
landsdækkende Tagpartner™ netværk. Certificeringen bygger på en obligatorisk uddannelse og løbende stikprøvekontroller.

• Specialuddannelse i tag
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En Monier Tagpartner™ har gennemført uddannelse på
Moniers tagskoler. Der er tale om et uddannelsesforløb, der
på alle områder går i dybden både teoretisk og praktisk. Alle
Tagpartnere™ får over flere dage en grundig indføring i alle
de tekniske løsninger, som er vigtige for et korrekt oplagt tag.
Uddannelsen skal sikre, at alle Tagpartnere™ er klædt godt
på til at møde de daglige udfordringer på taget.
Endvidere er en Certificeret Tagpartner underlagt en
løbende stikprøvekontrol af det færdige tagarbejde for at
kunne opretholde sin certificering. Kontrollen foretages af
specialister fra Moniers tekniske afdeling, der inspicerer og
bedømmer de synlige og tilgængelige dele af taget.

Den omfattende kontrol af Tagpartnerens™ arbejde er
med til at sikre og højne kvaliteten af den private husejers
tagprojekt.

En Certificeret Monier Tagpartner™:

• udfører et professionelt stykke håndværk, der er i overensstemmelse med gældende regler og følger
Moniers oplægningsvejledninger.
• er med hele vejen, lige fra valget af tagmaterialer og frem
til oplægningen af dit nye tag.
• er din garanti for den bedste service, kvalitet og de
korrekte tekniske løsninger.
• skaber tryghed og gør det mere overskueligt for dig at
igangsætte og gennemføre et tagprojekt.

Vi leverer direkte på taget

Moniers venlige chauffører har stor erfaring med løft-påtag og er ligeså præcise som de er venlige. Men vi kan
også hjælpe dig med andre ting, når det handler om tag.
Vi uddanner løbende salgspersonalet hos landets
tømmerhandlere, så de altid er på forkant med den nyeste
viden og kan give dig den bedste rådgivning om tag og
tagmaterialer.

I mere end 100 byggemarkeder/tømmerhandler landet
over finder du Moniers tagshop. Her kan du hente
inspiration, se og føle på de mange forskellige tagsten og
endda få gode tips vedrørende tilbehør, oplægning og den
færdige løsning.

MONIER

GARANTI

Sikkerhed og miljø
For os er kvalitet ikke kun et spørgsmål om at levere gode
produkter. Det handler i lige så høj grad om ressourcer til
forskning og udvikling, både når det gælder kvalitetssikring,
produktudvikling og produktionsteknologi. Kvalitet er også
at have gode relationer til forskellige samarbejdspartnere,
forhandlere, rådgivere og håndværkere, som er involveret i
projekteringen, leveringen og oplægningen af et nyt tag. Når
du vælger en tagløsning fra Monier, går tingene op i en højere
enhed, hvor ordet kvalitet og miljø altid er i fokus. Du får
også garanti på alle vore tagsten.
Vi yder 30 års garanti på alle vores tegl- og
betontagsten.
Du kan få de komplette garantiregler hos vores
kundeservice på telefon 96 31 61 00.
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monier.dk – svaret på alle dine spørgsmål

Ja, i hvert fald når det gælder tag. På monier.dk har vi nemlig samlet alt det, der gør dit tagprojekt mere enkelt.
Her finder du vores forhandlere, din lokale håndværker, tips, tagberegningsprogram og meget mere. Og skulle du
mod forventning ikke finde de svar, du søger, er du altid velkommen til at kontakte os på 9631 6100.

Ordforklaringer
BR. I Bygningsreglementet kan du læse meget mere om regler
og krav til dansk boligbyggeri.
ENGOBERET At en tegltagsten er engoberet betyder, at
den tørre, ubrændte overflade påføres et indfarvet lerlag før
brændingen. Det er dette lag, der kaldes en engobe. Under brændingen smelter de to lag sammen, så den farvede
overflade fremstår som en integreret del af tegltagstenen. Der
findes flere former for engobering, bl.a. kvartsengobering og
ædelengobering.
FALSTAGSTEN Det, der karakteriserer en falstagsten, er den
tydelige dobbelte side- og topfals. Når tagstenene lægges op
griber falsene ind i hinanden, hvilket gør taget tæt. Falsen gør
også oplægningen både hurtigere og nemmere.
FUGLEGITTER En plastikskinne med lameller, der f.eks. opsættes langs tagfoden, så fugle og andre smådyr forhindres i at
trænge ind mellem tagstenene og undertaget. Fuglegitteret er
tillige med til at sikre en bedre ventilation, så mug, svamp og
lugtgener forhindres. Indgår i Moniers tagpakker.
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GENNEMFARVET At en betontagsten er gennemfarvet betyder, at der i fremstillingsprocessen, når sand, cement og vand
blandes, er tilsat farvepigment. En rød gennemfarvet betontagsten er således rød hele vejen igennem.
GLASERET Det er stort set den samme fremgangsmåde som
ved engobering, blot med den forskel, at glasuren har et stort
indhold af glaspartikler. Under brændingen forenes de to lag, så
den farvede overflade fremstår som en integreret del af tegltagstenen. Ved sammensætningen af den indfarvede glasur kan
indholdet af glaspulver og f.eks. kornstørrelsen m.m. justeres,
hvorved både glansen og tætheden i overfladen ændres.
LØFT-PÅ-TAG Når du bestiller tagsten hos Monier kan du få
dem leveret direkte på taget. Vi hejser pallerne op. Herfra er
det så i første omgang let at fordele tagstenene ud over tagfladen og siden montere dem. Bestil løft på taget samtidig med at
du bestiller tagsten, specialsten og tilbehør.

RYGNING Rygningen er den øverste vandrette afslutning på et
tag, her hvor de to tagsider mødes og afsluttes med en række
rygningssten.
RYGNINGSBÅND Monteres ved rygningen, så fygesne,
slagregn og smågrene forhindres i at trænge ind i tagkonstruktionen. Er med til at forøge såvel lægternes som undertagets
levetid. Indgår i Moniers tagpakker.
SPECIALSTEN Omfatter f.eks. rygningssten, valmklokke og
vindskedesten samt tagsten til gennemføringer for ventilation.
TAGFOD Tagfoden kaldes den nederste del af taget, her
hvor tag og ydermur mødes og såvel fuglegitter og tagrender
monteres.
UNDERTAG Et undertag kan være udført af mange materialer.
Den første form for undertag bestod af tagpap på brædder,
hvilket senere er blevet suppleret med pladematerialer, plastfolier og diffusionsåben fiberdug. Et undertags vigtigste funktion
er at forhindre fugtindtrængning, hvilket kan medføre alvorlige
og kostbare skader på tagkonstruktionen. Et korrekt oplagt
undertag opfanger bl.a. fygesne og slagregn. Indgår i Moniers
tagpakker.
VENTILATION Det er vigtigt med en god ventilation mellem
undertag og tagsten. Når der anvendes tagmaterialer fra Monier, skal der generelt anvendes trykimprægnerede afstandslister.
En god ventilation forlænger tagets levetid. Du kan læse mere
om ventilation i vores oplægningsvejledninger.
Komplette ventilationsløsninger indgår i Moniers tagpakker.
VINGETAGSTEN Vingetagstenen er en markant del af den
danske byggeskik. Tegltagstenen har fået sit navn på grund
af formen, der bedst kan beskrives som en vinge. Det, der
specielt kendetegner den nordiske vingetagsten, er den dybe,
enkeltbølgede profil. En tagløsning, der er brugt på danske tage
i århundreder.
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