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Tørre og sunde huse!

Til fast underlag

Isola Isokraft        Høj Normal



Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner

Generelt om undertag
Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og robust 
undertag, som giver taget fuld beskyttelse, 
- selv unden færdig tagdækning. Undertaget 
tåler at stå utildækket i længere perioder og 
giver langt større fleksibilitet end traditio-
nelle undertagsløsninger. Færdiggørelsen af 
taget kan tilpasses en gunstig årstid.

Isokraft har en overflade bestrøet med fint 
skifergranulat, som gør taget skridsikkert.

Isola Isokraft kan benyttes på alle typer skrå 
trætag ned til 6 graders hældning og egner  
sig også godt som underlag for 
græstørvstag.

Isola Isokraft

Sikker klæbning ned til +5 grader
De selvklæbende kanter giver godt fæste og 
dermed et 100% tæt tag. Selv ved lave tem-
peraturer, helt ned til +5 grader, er det ikke 
nødvendigt at benytte ekstra varme.  
Ved temperaturer omkring frysepunktet, eller 
koldere, skal der kun varmes let med varmluft-
pistol. Den gode klæbeevne giver en tryg og 
varig beskyttelse mod indtræningning af vand 
og hindrer fare for fugtskader.
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Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner

Effektivt glidelag
Isola Isokraft er udviklet med tanke på enkel  
montering. Den tynde plastfolie på bagsiden giver 
et glidelag mod underlaget. Det gør, at undertaget 
ikke påvirkes af bevægelser i den underliggende 
konstruktion. De selvklæbende kanter gør mon-
teringsarbejdet hurtigt og sikkert. Når dækfolien 
er fjernet, limes kanterne sammen og presses tæt. 
Monteringen kræver et minium af udstyr – hammer, 
papsøm, kniv og Isola fugemasse er nok.

Undertagets to hovedefunktioner er:

 -  at bortlede vand og fygesne, som er trængt   
  igennem tagdækningen samt eventuelt  
  kondens, så fugten ikke trænger videre ind  
  i tagkonstruktionen. 

 -  Tillade, at indefra kommende fugt kan slippe   
  ud, så risiko for skimmel, råd og svamp i tag  
  konstruktionen, undgås.

Ved at vælge Isola Isokraft vil du være sikret med  
et produkt som opfylder alle krav.

Montering kan ske under alle traditionelle tag-
dækningsmaterialer såfremt montageanvisningerne 
følges. Monteringsvejledning er indlagt i rullerne.

I øvrigt henvises der til gældende lovgivning og 
almen teknisk fælleseje.

Lovgivning
Bygningsreglement 2008 inkl. alle tillæg.

Alment teknisk fælleseje 
BYG-ERFA erfaringsblade.

Tegl 36 oplægning af tegltage, nov. 2005.

TOP byggeblade.

SBi-anvisninger.

Tagpapbranchens Oplysningsråd.

Træinformation TRÆ 54. 

DUKO – Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS.

Styrke og smidighed
Isola Isokraft er bygget op omkring en glasfiber-
forstærket polyesterfiltstamme belagt med  
SBS-polymerasfalt. Dette giver et mekanisk 
stærkt og stabilt underlag med særdeles god 
elasticitet og smidighed. Produktets rivstyrke er 
det dobbelte af de krav, som stilles til denne type 
belægning i Norsk Standard. Dette giver sikkerhed 
for at taget holder tæt selv ved stor belastning 
fra vind og vejr. Hvis Isokraft bliver liggende i 
længere tid inden den primære tagbelægning 
monteres, anbefales det at sikre det mod at 
blæse af. Kantzonen sikres gennem ekstra  
sømning eller anden form for forankring.

Opbygning
1. Klæbeasfalt m/afrivelig folie 

2. Bestrøet med fint skifergranulat 

3. SBS-asfalt  

4. Polyesterfiltstamme m/glasfiber- 
 forstærkning

5. SBS-asfalt  

6. Plastfolie
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Montering Isola Isokraft

Ventilationsspalten over isolering skal være mindst  
45 mm. Undertaget kan anvendes til alle tagtyper  
og spærkonstruktion. Afstandslister skal altid være  
trykimprægnerede.

A. Snit i tagkonstruktion

Alle baner monteres på tværs af spærrene. Overlæg 
ved horisontal oplægning er min 100 mm. Alle overlæg 
klæbes sammen ved at fjerne tapen. Fodblik monteres, 
og undertag klæbes på fodblik med 3 striber Isola  
fugemasse.

Undertaget skal monteres stramt. Undertaget fastholdes  
i overlæg med papsøm, indtil afstandslister monteres.

A. Snit i tagkonstruktion.

B. Horisontal oplægning.

C. Vertikal oplægning.

D. Tagfodsdetalje med udhæng.

E. Tagfodsdetalje uden udhæng.

F. Skotrende detalje.

L. Ovenlysvindue.

M. Gavl uden udhæng.

N. Gavl med udhæng.

O. Spring i tagfladen/Brandkam.

Detaljer

G. Forsænket skotrende ved kvist.

H. Kip løsning. 

H 1.  Kip løsning.

I. Grat løsning.

J. Lille gennemføring.

K. Skorsten stor gennemføring.
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B. Horisontal oplægning
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E. Tagfodsdetalje uden udhæng

D. Tagfodsdetalje med udhæng

Tagfod opbygges af 18 mm tagkrydsfiner. Pladen skal min. 
have 5 graders fald imod tagrenden. Ventilation mellem 
isolering og undertag etableres i udhænget. Tagrummet 
ventileres ved kip i tagfladen eller ved modstående gavl. 
Fodblik monteres og undertag fastgøres med  
3 striber Isola fugemasse.  
Nederste bane monteres  
altid vandret.

Tagfod opbygges af 18 mm tagkrydsfiner. Pladen skal  
min. have 5 graders fald imod tagrenden. Der etableres 
min. 15 mm ventilationsspalte bag tagrenden lukket  
med insektnet.

C. Vertikal oplægning

Første bane monteres altid på tværs af spærrene. De  
øvrige baner monteres parallelt med spærrene og føres 
min. 100 mm ned over den tværgående bane og klæbes 
med 3 striber Isola fugemasse. De parallelle baner lægges 
med minimum 100 mm overlæg. Fodblik monteres, og 
undertag klæbes på fodblik med 3 striber Isola fugemasse.
Undertaget skal monteres stramt. Undertaget fastholdes  
i overlæg med papsøm, indtil afstandslister monteres.

Tagrummet ventileres ved kip i tagfladen eller ved  
modstående gavle.  
Fodblik monteres og undertag fastgøres med  
3 striber Isola fugemasse. Nederste  
bane monteres altid vandret.
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H. Kip ventileret undertag

Isokraft undertag føres min. 150 mm over kip og klæbes 
med 3 striber Isola fugemasse på modstående side. 
Kipplanke monteres med beslag. Ventilationsspalten  
over isolering skal være på mindst 45 mm.

G. Forsænket skotrende ved kvist

Skotrenden skal have en bredde på min. 2 x 400 mm. 
Fodplade føres fra midt skotrende og min. 3 tagsten ud  
i taget. Denne fodplade understøttes af en tagkrydsfiner

Skotrende udføres plant med overkant af spær af min 
18 mm tagkrydsfiner eller 22 mm pløjede brædder. 
Skotrenden skal have en bredde på min. 2 x 400 mm. 
Fodplade føres ud i skotrenden (vand løftes op i tagrenden). 
Første undertagsbane fastgøres i skotrenden fra fod til 
kip. Skotrendenbund tilpasses, eller der monteres Isola 
Isoflex på den første meter. Resten af  skotrenden udføres 
i aluminium eller zink. Undertag føres min. 150 mm ud i 
skotrenden. Overlæg klæbes med 3 striber Isola fugemasse.

F. Skotrende detalje plade. Første undertagsbane fastgøres i skotrenden fra 
fod til kip. Skotrendebund tilpasses, eller der monteres 
Isola Isoflex på den første meter. Resten af skotrenden 
udføres i aluminium eller zink. Undertag føres min.  
150 mm ud i skotrenden. Overlæg klæbes med 3 striber 
Isola fugemasse. Skotrende udføres plant med overkant  
af spær af 18 mm tagkrydsfiner eller 22 mm pløjede 
brædder. 
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I. Grat løsning

J. Lille gennemføring

Ved små gennemføringer skal der anvendes en krave 
af plast eller metal. Der kan også andvendes en Isola 
Flexitæt (lap) SBS. Gennemføringen tætnes med 3 striber 
Isola fugemasse omkring gennemføringen. Det anbefales 
altid at anvende isolerede rør fra de indvendige rum.

Undertag lukkes ved grat. De to undertagsflader stødes  
og fastgøres til affaset gratplanke på gratspæret. 
Samlingen tætnes med en undertagsstrimmel, som

H1. Kip ventileret tagrum

Isokraft undertag føres min. 150 mm over kip og  
klæbes med 3 striber Isola fugemasse på modstående 
side. Kipplanke monteres med beslag.  
Ventilationsspalten over isolering skal være på  
mindst 45 mm.

klæbes med 3 striber Isola fugemasse på hver side.  
Der monteres ventilationsstudse imellem hvert stikspær.

7



Det er vigtigt at ovenlysmontagen foretages i nøje overens- 
stemmelse med ovenlysleverandørens anvisninger. 
Afvandingsrende monteret over vinduet med fald mod  
tilstødende spærfag. Undertag føres op på ovenlysrammen  
på alle sider og klæbes med Isola fugemasse. Den med-
følgende undertagskrave formes omkring lægter og til 
undertaget. Der skal etableres udluftning i undertaget  
over og under ovenlysvinduet. 

L. Ovenlysvindue

Vand ledes uden om skorstenen med  
en afvandingsrende monteret over  
skorstenen med fald mod tilstødende  
spærfag. På bagsiden af skorstenen  
etableres Svineryg. Undertaget føres mindst 100 mm  
op ad skorstenen og klæbes med Isola fugemasse. 

K. Skorsten stor gennemføring Zink eller aluminiums inddækning fræses ind i murværk. 
Hvor større gennemføringer spærrer for ventilation under 
undertaget, kan der monteres Isola ventilationsstudse i 
undertaget både under og over gennemføringen.
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O. Spring i tagfladen/brandkam

N. Gavl med udhæng

P. Ventilation af tagrum

Tagrummet skal ventileres. Ventilationsåbningernes antal 
og størrelse afhænger af ventilations- 
behovet, se BYG-ERFA erfaringsblade  
eller SBi-anvisninger.

Undertaget føres op af kantbrædt 
og klæbes med Isola fugemasse. 
Ventilationsspalten over isolering 
skal være mindst 45 mm.

Undertag føres 150 mm op  
ad mur og klæbes med Isola  
fugemasse. Indækning af Isola  
Isoflex klæbes til murværk og  
tagmaterialet. Zink eller aluskinne fræses ind i murværk. 
Ventilationsspalten over isoleringen skal være mindst  
45 mm.

Undertaget føres op af muren 
og klæbes med Isola fugemasse. 
Sidste række af tegl lægges på 
formuren. Ventilationsspalten 
over isoleringen skal være  
mindst 45 mm.

M.  Gavl uden udhæng
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Type Enhed  Typisk værdi  Skærpet kontrol    Forkastet

Fladevægt  g/m2 2060 < 1970 < 1930

Tykkelse mm 1,7    

Fleksibilitet ved lav temperatur °C -20  -17  -15

Dim. Ændring, langs % -0,1  ±0,3  ±0,4

Dim. Ændring, tværs % 0,1  ±0,3  ±0,4

Strækstyrke, langs N/5 cm 550  < 450  < 400

Strækstyrke, tværs N/5 cm 475  < 400  < 375

Forlængelse, langs % 40  < 35  < 30

Forlængelse, tværs % 40  < 35  < 30

Sømrivstyrke, langs N 360  

Sømrivstyrke, tværs N 360

Statisk belastning ( 12 kg )  3 af 3    2 af 3

Vandtæthed 200 mm tæt    utæt 

Egenskaper

Huller repareres med en lap Isokraft og klæbes med  
Isola fugemasse. 

Ved store huller ved spær afmonteres afstandslister på 
begge sider af hullet. Ny bane tilpasses og klæbes i med 
Isola fugemasse, herefter monteres afstandslister igen.

Q. Reparation af undertag

10 11



11


