
Guide til dit
nye tag



Tjek på taget

Påvirkninger fra omgivelserne, f.eks 
plantevækst og træer tæt på bygningen 
kan imidlertid have indflydelse på tagets 
udseende og funktion, hvorfor det er en 
fordel med et årligt eftersyn. Et efter-
syn af tagrender, ventilationsåbninger, 
samlinger og fastgørelse sikrer en lang og 
optimal levetid. 

Naturens påvirkninger
Ved plantevækst op over taget er det 
vigtigt at forhindre planterne i at fæstne 
sig eller vokse ind imellem tagpladerne. 
Gør de det, kan det give utætheder eller 
beskadige tagpladerne. Skader på taget 
efter stormvejr eller nedfald bør udbedres 
så hurtigt som muligt, så der ikke opstår 
skader på den underliggende konstrukti-
on. Husk også at undersøge loftsrummet 
for fygesne i vinterhalvåret. 

Undgå færdsel på taget
Undgå at gå på taget. Dette gælder også, 
selv om der er monteret trædesikkert 
underlag under tagpladerne. Benyt derfor 
altid en stige, når taget skal efterses.
 
Mos og alger
Når et tag ældes, kan man risikere mos- og 
algebelægninger. Belægningerne holder 
på fugten, og det er derfor en god ide at 

fjerne dem. Belægningerne fjernes nemt 
med en stiv børste, eller man kan anvende 
et af de gængse algebekæmpelsesmidler, 
som findes i handlen. Følg vejledningen på 
det aktuelle produkt.

Højtryksrensning
Som udgangspunkt skal man undgå 
afrensning med højtryksrenser. Forkert 
brug af denne kan ødelægge pladernes 
overflade og dermed give anledning til 
utætheder. Ligeledes vil hårdhændet brug 
af højtryksrenser gøre pladernes overflade 
mere modtagelig overfor smuds og nye 
begroninger. Anvendes højtryksrenser, 
benyt da et moderat tryk.

Maling af tage
Når et Cembrit tag patinerer og mister lidt 
af sin glans, er det muligt at friske taget 
op med Cembrit tagmaling. Cembrit tag- 
maling leveres i samme farver som tag-
pladerne. Det anbefales at bruge samme 
farve som pladernes ordinære fabriks-
maling. Malebehandlingen må betragtes 
som en kosmetisk fornyelse og ikke som 
en forlængelse af tagets levetid. Dog bør 
ubehandlede plader ikke males.

Et Cembrit bølgepladetag behøver stort set 
ingen vedligeholdelse for at bevare sin styrke 
og sine egenskaber.



15
ÅRS CEMBRIT

GARANTI

I tillæg til købelovens almindelige bestemmelser er 
Cembrit facadeplader omfattet af en 15 års Cembrit 
Garanti. Denne sikrer, at ejeren af produkterne altid 

kan gå direkte til Cembrit, såfremt det inden for
15 år skulle vise sig, at disse er mangelfulde.
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Fibercement består, som navnet antyder, 
hovedsageligt af cement, der ved blanding 
med fibre opnår en langt højere styrke end 
f.eks. beton.

Pladerne er stort set vedligeholdelses-
frie og har lang levetid, selv under hårde 
vejrbetingelser. Og så er de modstands-
dygtige overfor råd og svamp og bidrager 
dermed til et sundt indeklima.

Cembrit fibercementplader er:
• Superstærke
• Lette
•  Stort set vedligeholdelsesfrie og 

har lang levetid
•  Modstandsdygtige overfor råd og svamp
• Miljøvenlige
• Brandhæmmende
• Nemme at håndtere
• Medvirkende til et sundt indeklima

Cembrit kort fortalt
Fibercement er et byggemateriale produceret på 
basis af naturlige og miljøvenlige råvarer

Service 
Har du spørgsmål eller brug for råd
og vejledning, så er du velkommen
til at kontakte vores tekniske afdeling
på tlf. 9937 2466 eller mail
tekniskafdeling@cembrit.dk.  
Du kan også finde info på cembrit.dk


