
Sådan sikres vandtæthed
Der er principielt 3 muligheder for at opnå
tæthed :

1. Oplægning med tilstrækkeligt overlæg
2. Oplægning på undertag
3. Oplægning med kitning

Valg af metode
Et skifertaget skal ligges med korrekt over-
læg for at sikre vandtætheden. Naver Na-
turskifer i brederne 30 og 35 cm. kan
leveres forlokket 25,5 cm. målt fra stenens
top. Denne placering af hullerne og der-
med overlægget, er godkendt af produ-
centen og din sikkerhed for at der opnås
et tæt tag ved alle taghældninger over 25
grader. 
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Anvendelse af let undertag
I dag anvender de fleste et let undertag,
da dette gør det nemmere at dække taget
af under arbejdets udførelse. Undertagets
funktion er udelukkende at holde isolering
og konstruktion tør i byggeperioden. Un-
dertaget kan også opsamle den fygesne
der i de første år, indtil taget har sat sig og
er blevet helt tæt kan trænge ind på loftet.
Naturskiferens tredobbelte overlæg vil der-
efter holde vand og fygesne ude, de efter-
følgende 100 år.Vi anbefaler også her at
skiferstenen lokkes 25,5 cm. fra top.

Anvendelse af fast undertag 
Den bedste og dyreste løsning er den
gammelkendte, med underpap lagt på
rupløjede brædder. Ved valg af denne løs-
ning, kan overlæget evt. reduceres, alt
efter hældningen.  

Anvendelse af skiferkit
Oplægning i skiferkit udføres ikke så ofte
som tidligere. Ved denne tagløsning bør
der altid anvendes en skiferkit baseret på
vegetabilske olier og rågummi, som ikke
udtørrer. Skiferkit bør anvendes ved svag
hældning og overgange, f.eks ved skot -
render. 
Vi anbefaler skiferkit fra Danalim.

NaverGruppen lagerfører alle gængse
størrelser: 30x60 cm, 35x60 cm, 40x60

cm og 45x60 cm. Naturskiferen kan leve-
res forlokket, som letter arbejdsgangen

på taget. Som tilbehør føres blandt
andet: Kobbersøm, skiferkit og indskud. Na
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EKSEMPLER
PÅ OPLÆG-

NINGSTEKNIK
- VI ER KLAR MED VEJLEDNING
PÅ TELEFON 70 20 11 72

På lægter – med fast undertag
Taghældninger fra 20º. Opbygning med

krydsfiner eller brædder, tagpap, af-
standslister og lægter.

På lægter – med banevareundertag
Taghældning fra 30 º. Opbygning med

diffusionsåbent eller diffusionstæt bane-
vareundertag, afstandslister og lægter.

På lægter – uden undertag
Taghældning fra 30º ved ventilerede og
åbne tagrum samt fra 45º ventileret men

udnyttet tagetage.

Opbygning med lægter direkte på spær. 
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