
Produkt & Montage

NPI Undertag
De unikke materialeegenskaber gør NPI Undertag til et ideelt byggemateriale. Den imprægnerede 
træfiberplade er diffusionsåben men samtidig vandafvisende. Den er egnet til både ventileret og uven-
tileret undertag med mange forskellige former for tagdækning og kan anvendes til både renovering og 
nybyggeri - hvilket gør pladen populær både i mange former for erhvervsbyggeri og private boliger.



FrostbestandigVandresistent overflade

Sanitært sikker

Lydisolerende

VarmebestandigFormstabilSkimmel- og
svamperesistent

VedligeholdelsesfriUafdækket op til 3 mdr.

NPI Undertag er en 3,2 mm tyk hård træfiberplade, som under produktionsprocessen imprægneres med olie, som dog sta-
dig efterlader pladen diffusionsåben. Pladens imprægnering gør undertaget modstandsdygtig overfor såvel alkalisk som sur 
påvirkning og den høje diffusionsåbenhed (= lave z-værdi) samt pladens evne til at optage kondensvand via undersiden gør, 
at NPI Undertag giver stor sikkerhed mod fugtproblemer i taget.

Pladens overside fremstår med profilering i form af cirkelrunde forhøjninger. Denne profilering stammer fra produktionsme-
toden og har således ingen praktisk betydning for pladens funktion. Pladen er ikke trædefast eller faldsikker.

NPI Undertag er stærke og robuste plader, der ikke kræver særskilt  forsigtig behandling; således rives de ikke let eller går i 
stykker under oplægningen. Standard-tykkelse er 3,2 mm, men pladen findes også i tykkelse 4,5 mm.

NPI Undertag er DUKO-klassificeret, klasse MH - for yderligere information se www.duko.dk.

NPI Undertag kan anvendes til såvel ventilerede som uventilerede tagkonstruktioner med tagdækninger af  f.eks. tegl, be-
tontagsten, skifer, fibercement, profilerede metalplader m.v. NPI Undertag kan anvendes på tagdækninger med hældning 
ned til 180 under forudsætning, at producentanvisninger for det valgte tagmateriale følges nøje. Da såvel ventilerede som 
uventilerede undertage kun kan fjerne en begrænset mængde fugt, er det en forudsætning ved anvendelse af et træfiberba-
seret undertag, at dampspærren er udført korrekt og er tæt.

Pladernes nedbøjning mellem spærene er en fordel med hensyn til bortledning af evt. indtrængende vand, idet vandet 
samles midt på pladerne (væk fra overlæg eller afstandslister) og ledes mod tagrende. Undertagets tilslutning til tagrende 
udføres i form af en trædefast tagfodplade i f.eks. krydsfiner eller OSB med tagpap påklæbet fodblik (tyndpladestål / alumi-
nium / zink), der afsluttes i tagrenden. Den trædefaste tagfodsplade skal være CE-mærket og skal som minimum overholde 
kravene til anvendelsesklasse 2 (fugtigt miljø).

Et ventileret tag opbygges med et hulrum på min. 70 mm ved spær mellem undertag og isolering. Der ventileres med 
ventilationsåbninger med samlet areal på 1/500 af det bebyggede areal, hvorved eventuel indefra kommende fugtig luft, 
bortskaffes vha. naturlig ventilation. Ventilationen skal være effektiv over hele tagfladen - erfaringsmæssigt kan en effektiv 
ventilering sikres ved en ubrudt stern eller stern-kip over maksimalt 10-12 meter.

NPI Undertag kan også anvendes som uventileret undertag. I uventilerede tage skal indefra kommende fugt fjernes ved 
diffusion gennem tagmaterialerne. Med en z-værdi på 2,7 GPa m2 s/kg overholder NPI Undertag anbefalingerne fra Træ-
branchens Oplysningsråd (Vejledning TRÆ 67) omkring diffusionsåbenhed på max. 3 GPa m2 s/kg.

Om NPI Undertag

Egenskaber:
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Afvanding af undertaget:
Tage med undertag af træfiberplader udformes bedst, således at undertaget har samme hældning som taget og at undertaget 
afvandes i tagrenden. For at undgå revnedannelse i træfiberpladen i overgangen mellem tagfodsplade og spær bør forskellen mel-
lem taghældning og fodplade være højst 150.

Hældning:
Ved for lav hældning på taget viser erfaringer fra praksis, at en træfiberplade kan opfugtes så meget, at den skades eller bliver angrebet 
af skimmel. For anvendelse af træfiberplader som undertag anbefales en hældning på over 180.

Inddækninger:
Alle inddækninger på træfiberundertaget ved gennemføringer og kip udføres med tagpap, der klæbes til træfiberpladerne med asfalt-
koldklæber. Alle inddækninger ved gennemføringer, skorstene, tagfod, skotrender og kviste skal ske på underlag af CE-mærkede plader i 
vandfastlimet krydsfiner eller OSB3. Alle inddækninger som udføres i tyndplade (f.eks. alu eller zink) på træfiberplader skal udføres med 
et mellemliggende lag tagpap for hindring af kondens og korrosion - tagpaplag svejses eller koldklæbes til træfiberunderlaget.

Vejrlig:
Monteringen af undertagspladerne kan foretages i moderat fugtigt vejr og frostvejr. Ved hårdt vejrlig kan afdækning af undertaget være 
nødvendigt.
Undertagspladerne kan sidde uafdækket i en kortere periode (op til 3 måneder), men for sikring af tagkonstruktionen anbefales det at 
montere den blivende tagdækning hurtigst muligt.

Projektering:

Håndtering og lagring:

En korrekt håndtering og lagring af træfiberpladerne danner grundla-
get for et godt færdigt resultat. Overholdelse af følgende regler kan 
anbefales:

• Transporter altid pladerne vandret og tørt. Det vil sige afskærmet 
mod fugt og snavs. 

• Anbring bundterne med flere underliggende strøer, således at ned-
bøjning undgås. 

• Anvend altid strøer af samme størrelse (bredde og højde) og som 
dækker hele pladens bredde. 

• Hvis hele bundter stables i højden skal strøerne mellem de enkelte 
bundter flugte. 

• Følg altid Arbejdstilsynets fastlagte regler for manuel håndtering. 

• Undgå opretstående lagring af pladerne.

• Undertagspladerne skal altid afdækkes på byggepladsen for at sikre 
mod opfugtning. 
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Vores leverandør er ISO 9001 certificeret og er kendt for kvalitet samt  
overholdelse af gældende regler og normer . Produkterne er produceret 
i henhold til EN 13986 og EN 622-2. Firmaet har eksisteret i snart 30 år.



Monteringsvejledning - 
NPI Undertag
Oplægning:
Undertagspladerne monteres med den mørke og profilerede side opad. Montage påbegyndes ved tagfoden i det ene 
hjørne og pladerne lægges med overlæg på min. 50 mm i de lodrette samlinger og 100  mm i vandrette samlinger. Til 
fastholdelse af de vandrette overlæg skal anvendes clips for sikring af ensartet fugt- og varmebevægelse samt for sam-
menholdelse  af pladerne i f.eks. stærk blæst - dette både for at eliminere støj fra taget samt minimere risiko for indtræng-
ning af slagregn eller fygesne. Uunderstøttede lodrette samlinger/overlæg er ikke tilladt. Pladerne fastgøres til spærene 
pr. 300 mm med korrosionsbeskyttede søm. Pladerne kan oplægges såvel vinkelret som parallelt på spær.

Når første række plader er lagt op, monteres trykimprægnerede afstandslister (min. 25x45 mm), der fastgøres til spæ-
rene pr. 200 mm med varmforsinkede søm, og de første rækker taglægter oplægges og monteres gennem undertag og 
afstandslister i spæret med min. 3,1x98 mm ringede varmforsinkede maskinsøm.

Næste række plader oplægges på samme måde som sidste række og sideoverlæggene forskydes et spærfag. Og således 
fortsættes mod tagryg.

Udligning af planhedsforskelle kan foretages med påforing af træfiberstrimler.

Undertagets tilslutning til tagrende udføres med en trædefast tagfodsplade  (CE-mærket OSB 3 eller WBP-limet kryds-
finer i 18 mm tykkelse) med tagpap klæbet til et fodblik, der afsluttes i tagrenden. Løsningen sikrer undertaget længere 
levetid, grundet at pladerne er lidt tilbagetrukne og dermed beskyttede mod vejrliget.

Generelt er der ingen forbehold for anvendte materialer, der er i direkte forbindelse med NPI Undertag. Og der henvises 
til gængs dansk byggeskik og produkter, der føres som standard i danske byggemarkeder og trælaster.

Ventilerede tage skal have en ventilationsspalte på min. 70 mm mellem isolering og undertag målt ved spær. Uventilerede 
tage bør oplægges med en luftspalte på min. 20 mm mellem isolering og undertag.

For konstruktionsdetaljer ved tagfod, gavl, kip, grat, gennemføringer og tagsamlinger (kvist, skotrende) se næstfølgende 
sider.

Step 2

Step 4

Step 3

Pladerne oplægges med den mørke profilerede side  op 
- startende ved tagfodshjørne - med 50 mm overlæg i de 
lodrette samlinger. Korrekt overlap ved tilslutning til tag-
rende sikres.Pladerne sømmes på spær pr. 300 mm. 

Når 1. række undertagsplader er oplagt, monteres 
trykimpr. afstandslister - fastgøres til spær pr. 200 mm. 
Derefter monteres de første rækker taglægter - fastgø-
relse gennem afstandsliste og undertag i spærene.

Step by step montage

Næste række undertagsplader oplægges på samme måde som sidste række. Pladerne lægges med overlæg i vandrette 
samlinger på 100 mm - der skal anvendes clips - min. 2 stk pr. plade. Sideoverlæggene forskydes 1 spærfag for hver række 
undertagsplader.

Step 1 Tagfodsplade i trædefast krydsfiner eller OSB (beregnet 
for min. anvendelsesklasse 2) med tagpap påklæbet til 
fodblik monteres.
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Ventileret undertag til enfamiliehuse
- Tagfod med udhæng, åbent tagrum

Ventileret undertag til etagehuse m.v
- Tagfod med udhæng, åbent tagrum

Uventileret undertag til enfamiliehuse
- Tagfod med udhæng, Paralleltag

Uventileret undertag til etagehuse m.v.
- Tagfod med udhæng, paralleltag

Ventileret undertag
- Tagfod uden udhæng

Uventileret undertag
- Tagfod uden udhæng

Uventileret undertag til enfamiliehuse
- Tagfod med udhæng, Paralleltag

Ventileret undertag til enfamiliehuse
- Tagfod med udhæng, paralleltag

Der skal projekteres 
med ca. 20 mm luftspal-
te mellem undertag og 
isolering

Undertag af træfiberplade

Tæt dampspærre

30 mm ventilationsspalte

Min. 15 mm ventilations-
åbning bag tagrende

Konstruktionsdetaljer  -  Tagfod
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Ventileret undertag
- Gavl med udhæng

Ventileret undertag
- Gavl uden udhæng

Uventileret undertag
- Gavl med udhæng

Uventileret undertag
- Gavl uden udhæng

Ventileret undertag
- Grat

Ventileret undertag
- Kip

Uventileret undertag
- Kip

Undertagspladerne stødes over gratplanken, 
fastgøres og tætnes med en klæbet tagpap-
strimmel. 

Hvert spærfag forsynes øverst med en Ø110 
mm ventilationsstuds med net, monteret 
tæt på graten. Ventilationsareal er 52 cm2 pr. 
ventilationsstuds.

Afstandslister fastgøres til spær og grat-
planke. Lægter monteres og fastøres til spær, 
grat- og rygningsplanke.

Konstruktionsdetaljer  -  Gavl, Grat & Kip
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Konstruktionsdetaljer
- Gennemføringer

Større gennemføringer
- Skorstene, ventilationskanaler, ovenlys, lysbånd etc.
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Mindre gennemføringer
- Ventilation, udluftning etc.

Udførelse af mindre gennemføringer skal ske på 
et trædefast underlag af brædder, konstruktions-
krydsfiner eller OSB3 forsænket mellem spærene.

Hul til gennemføringen kan skæres gennem 
undertag og træunderlag. Tætningskraven klæbes 
til undertaget og tætnes med tagpap klæbet med 
en koldklæber til undertaget.

Gennemføringen tætnes med tagpap. Det efter-
følgende lag træfiberundertag udlægges, så det 
overlapper tagpapinddækningen omkring kraven 
med mindst 100 mm.

Vand ledes uden om gennemføringen med et 
vandafledningsprofil eller med en modfalskile 
(svineryg).

Velux ovenlys monteres iht. producentens anvis-
ninger. Øvrige typer ovenlys monteres som øvrige 
større gennemføringer.

Inddækningen udføres med tagpap, der koldklæ-
bes til træfiberunderlaget og gennemføringen. 

Nedenfor gennemføringen føres paplaget op over 
undertaget og klæbes til dette.

Træfinerundertaget føres min. 100 mm ind over 
tagpapdækningen. Tagdækningen inddækkes 
omkring gennemføringen iht. tagleverandørens 
anvisninger.



Tagsamling
- Kvist

Ved lægning af tagdækningen føres det formbare 
inddækningsmateriale ud på undersiden af tag-
dækningen og formes til denne.

Taglægter monteres på af-
standslister og afsluttes med 
en 38x56 mm tilskåret  kant-
lægte, som inddækkes med 
zink eller alu-profil.

Forsænket skotrende udføres 
af brædder eller konstrukti-
onskrydsfiner og påklæbes 
tagpap.

Tagfod kan også udføres af 
tagpap.

Brandkamserstatning - på begge sider af brandadskillende væg, lukkes tæt  
til undersiden af tagdækningen med mørtel på tyndt underlag af fastgjort 
stenuld.

Overgangen mellem skotren-
de og fodplade udføres med 
et formbart inddæknings-
materiale (kan udelades hvis 
inddækningen af fodpladen 
er udført af tagpap).

Træfiberundertaget lægges 
med mindst 100 mm overlæg 
over inddækningen. Kant-
lægter inddækkes med zink 
eller alu-profil.

Brandkamserstatning - på begge sider af brandadskillende væg, lukkes tæt 
til undersiden af tagdækningen med mørtel på tyndt underlag af fastholdt 
stenuld.

Tagsamling - Forsænket skotrende Tagsamling, åbent tagrum
- Brandkamserstatning

Tagsamling, paralleltag
- Brandkamserstatning

Konstruktionsdetaljer - 
Tagsamlinger

Et fast underlag for skotrenden og for inddækning 
omkring kvisten nedfældes mellem spær. Skot-
rendes inddækkes med tagpap samt et formbart 
inddækningsmateriale ved rendens afslutning.

I skotrenden monteres et inddækningsprofil af 
zink eller aluminium. På kvistens tag etableres en 
siderende af trykimprægnerede afstandslister, 
som inddækkes med tagpap under zink- eller 
alu-profilet.
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Yderligere oplysninger
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Yderligere oplysninger

Certificering

Alle konstruktionsdetaljer er baseret på håndbogen Træ 67 - Undertage fra Træbranchens Oplysningsråd.
Håndbogen indeholder yderligere oplysninger om brandsikring af udhæng og undertagskonstruktioner samt yderligere 
information omkring udførelse af træfiberundertage. Håndbogen kan rekvireres på www.traeinfo.dk.

Vores procucent er ISO 9001:2000 certificeret og har været det siden 2003. 

Undertagspladerne er produceret i henhold til EN 13986 og EN 622-2. Såvel interne test på eget laboratorium som eks-
tern kvalitetskontrol udført af 3. part er meget højt prioriteret for at sikre et kontinuerligt  højt kvalitetsniveau.

Vores producent er FSC® certificeret og alle produkter er således produceret i henhold til miljømæssige og bæredygtigt 
forsvarlige retningslinier og kan spores lige fra skoven til byggepladsen.

Pladerne leveres som FSC Mix Credit.

Håndtering og bortskaffelse

Der er ingen miljømæssige risici forbundet med håndtering og forarbejdning af pladerne. For almindelig personbeskyt-
telse skal Arbejdstilsynets regler altid følges.

Bortskaffelse kan ske til almindelige genbrugsstationer. Pladerne kan afleveres som brændbart materiale.

Reparationer

Generelt skal alle plader være ubeskadigede ved oplægning. Undgå at bøje pladerne, da dette kan resultere i revner og 
brud. Reparationer foretages på tørre plader og under temperatur- og vejrligsforhold, der anbefales af producenterne af 
klæber og tagpap. 

Mindre reparationer (små huller / små revner) kan tætnes med kold asfaltklæber og tagpap fra såvel inderside som yder-
side.  Anvisninger fra producenten af produkterne skal følges nøje.

Ved større reparationer (store huller / store revner) anbefales det at udskifte hele undertagspladen.

Ved svigt ved samlinger anbefales det at udskifte hele undertagspladen.



Vejledning -
Forarbejdning og fastgørelse

Forarbejdning på pladsen:

De leverede plader vil skulle tilpasses på stedet - mod afslutninger mod gavl, kip etc. Som standard leveres pladen 
i dimension 1200 x 2100 mm eller 1200 x 3100 mm, hvorfor bearbejdning / tilpasning på stedet må påregnes. 
Træfiberplader kan bearbejdes med alle former for egnet værktøj, eksempelvis stiksav eller lignende 
monteret med alm. klinge til træbearbejdning. 

Fastgørelse:

Ved fastgørelse med søm eller klammer skal der ikke bores for. Følg altid montagevejledningen med 
hensyn til dimensioner, understøtningsafstande etc. Befæstelse kan anbefales som:

Søm Klamme

Undertagsplade
NKT papsøm, 2,5 x 25

(DB nr. 3387313)
/

Afstandsliste
Paslode ringsøm, GN 2,8 x 51

(DB nr. 1546152)
Paslode S16 klammer, rygbredde 13, længde 50

(DB nr. 1469994) 

Lægte
Paslode ringsøm, FH 3,1 x 98

(DB nr. 1373716)
/

Tilbehør:

• Clips: NPI Undertagsclips (DB nr. 1862708).

• Tagpap: CE-mærket tagpap, som anvendes til inddækning af fodplader og skotrender, skal være 
PF/X 3000 eller PF/X 3000 SBS. Inddækninger omkring gennemføringer, over brandkamserstatnin-
ger, ved gavle og ved kip skal være PF/X 2800 eller PF/X 2800 SBS.

• Ventilationsstuds: som Icopal Icoair (DB nr. 1411528)

Montering:

Step 1: Med kopbor udbores hul i undertagspladen i henhold til medfølgende skabelon. 

Step 2: Langs overkant på hullet fuges med alm. byggefuge for sikring af optimal tæthed mellem 
ventilationsstuds og  plade.

Step 3: Ventilationsstuds presses/trykkes på plads.
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Disclaimer:

Med denne vejledning påtager NPI sig ikke rollen som beregner, statiker eller på anden måde rådgiver.
Kontakt dit byggemarked / trælast for den nødvendige vejledning.
Alle skitser er principskitser og er ikke målfaste.
Der tages forbehold for trykfejl.
For seneste version henvises til www.npi.dk

EN 13986 3,2 mm

Format 1200 x 2100 mm 1200 x 3100 mm

DB. nr. 1862710 1862712

Plader pr. bundt 70 stk.

Bøjebrud-styrke EN 622-2  min. 35,0 MPa

Tværtrækstyrke EN 622-2 min. 0,60 MPa

Tværtrækstyrke efter boil test EN 622-2 min. 0,30 MPa

Z-værdi (wet cup) EN ISO 12572 2,7 GPa s m2/kg

Fugtbevægelse EN 318 max. 0,3 %

Densitet EN 622-1 940 kg/m3

Fugtindhold EN 622-1 4 - 9 %

Tykkelsesændring (v. fugtoptag) EN 622-2 max. 25 %

Brandklasse EN 13501-1 E

Vandtæthed / Telteffekt NT Build 488 3 g (godkendt < 15 g)

Tolerance på dimension EN 622-1 +/- 2 mm  -   max. +/- 5 mm

Tolerance på tykkelse EN 622-1 +/- 0,3 mm

Tolerance på vinkelrethed EN 622-1 +/- 2 mm/m

Tolerance på retkantethed EN 622-1 +/- 1,5 mm/m

Tekniske data

Tekniske data
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Kvalitet
Vi henter vores varer fra hele verden, hvor 
kvalitet, miljø samt pris forenes. 

Fleksibilitet
Hurtig og præcis levering i hele Danmark. Vi 
leverer hele læs, hele bundter eller anbrudte 
bundter – præcis hvad du har brug for!

Service
Vi har åbent alle hverdage fra 7.00 til 17.00. 
Vi rådgiver om vores produkter og finder den 
optimale løsning til dit behov. Vi kan levere 
teknisk specifikation og dokumentation for 
vore produkter.

NPI A/S 
Tel.+45 7669 4141 
Fax +45 7669 4151 
E-mail: info@npi.dk
www.npi.dk

20
.0

5.
20

16
 - 

D
en

ne
 v

er
si

on
 e

rs
ta

tt
er

 a
lle

 ti
dl

ig
er

e 
ve

rs
io

ne
r.


