
IKO SUPERGLASS  

TAGSHINGLS

Fleksibel tagløsning der er nemt at lægge



IKO SUPERGLASS TAGSHINGLES
BLIV KLOGERE PÅ HVAD TAGSHINGLES ER OG HAVD 
DE KAN

MONTAGEVEJLEDNING
FINDE UD AF HVOR LET TAGSHINGLES ER AT MON-
TERE
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Iko Superglass hex tagshingles

Vælg den rigtig tagløsning til din 
bolig
Tagshingels kan bruges på forskellige bygnings-
typer, og kan med sin store fleksibilitet let tilpas-
ses forskellige tag-løsninger. IKO tagshingels fåes 
i sort og teglrød.

IKO Tagshingel til nye og gamle 
tage
Tagshingel er velegnet til nye tage og til reno-ve-
ring af gamle tage med tagpap, forudsat  at det 
opfylder kravene til tæthed og planhed. Det er 
vigtigt, at underlaget er i god stand.

Stor fleksibilitet
Tagshingel kan lægges fra 15-90º taghældning. 
Den lette vægt på 9,5 kg. pr. m2 gør, at næsten 
alle bygninger kan bære Tagshingel. Den lave 

vægt gør Tagshingel let at transportere både til 
byggepladsen og op på taget.

Opbygning
IKO Tagshingel har en kerne af imprægneret glas-
fiber, som er belagt med oxideret asfalt  på begge 
sider. Overfladen er belagt med farvet skifergra-
nulat, som beskytter blandt andet mod ultraviolet 
lys og vejrlig. Undersiden er belagt med selvklæ-
bende asfalt, som er påført en plastfolie der fjer-
nes før monteringen.

Let at lægge
Tagshingel er let at lægge også for selvbyggeren. 
Der er kun brug for hammer, kniv, snor/kridtsnor, 
tommestok, blyant, papsøm og fugepistol.
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Tagshingel er velegnet til nye tage og til 
renovering af gamle tage med tagpap
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Montagevejledning

Det er vigtigt, at underlaget er i god stand, og 
det skal være plant, fast og tørt. Underlaget kan 
bestå af plade eller brædder med fer og not.
Det anbefales at dække hele taget med IKO 
underlagsrulle Armourbase Pro inden tækning 
med tagshingels. Der sømmes med min. 25 mm 
galvaniseret papsøm. Det anbefales at bruge 
alu-tagfod, som placeres under underlagsrulle 
og shingel. Shingels klæbes til alu-tagfoden med 
IKO Plastal klæber.
plank holdes ca. 10 mm under forskallingens 
nederste kant.

Ved taghældning 21-85º vandret overlap 5 cm, 
endeoverlap 10 cm.

1   Snor/kridtsnor for vandret retning.
2   Snor/kridtsnor til at holde lodret retning. 
3   Skær tungen af den først række,  

lav et fremspring på 6-10 mm.
4   Tungerne på række 2 lægges glat med bun-

den på den første række.
5   Skær en hel tunge af den næste række for at 

forskyde samlingerne.
6   Skær en hel tunge af næste række, fortsæt 

på denne måde så man danner et mønster i 
taget. Der klæbes langs vindskeden.

7   Fjern folien på bagsiden.

Ved taghældning 15-20º vandret overlap 50 cm, 
endeoverlap 30 cm.

1. Placering af søm ved taghælding 15-60º.

2. Placering af søm ved taghælding 60-90º.
Begynd med at blande shingles fra flere pakker, 
start ved tagfoden, skær tungen af de første 
shingel så man får en helt lige kant. Brug snor/
kridtsnor til at holde retningen efter, fjern fo-
lien på bagsiden og lav et fremspring på 6-10 
mm fra tagfoden. Der sømmes således, at 
næste række shingles dækker sømmene på 
foregående række, se figur 4 og 5.  
Det er solens opvarmning, der sikrer 
sammenklæbningen af shinglen. Ved lave tem-
peraturer kan det være nødvendigt at klæbe 
med IKO Plastal i samlingerne.
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Skotrende
Begynd med at lægge en bane IKO Amour-base 
ned igennem skotrenden. Derefter dækkes hele 
taget med Armour-base. Når det er gjort lægges 
en bane IKO Armour-valley i samme farve som 
shingels ned i skotrenden. Den sømmes ude i 
siderne for hver 40 cm.

1. Lav to kridtslag 8 cm på hver side af midten  
 af skotrenden stigende med 1 cm for hver  
 meter mod tagfoden.
2. I toppen af shingelpladen laves et 5 cm skråt  
 snit, så vandet ledes ind i skotrenden.
3. Klæb med IKO Plastal langs skotrenden.
4. Der sømmes bag klæbefugen langs skotren        
 den.

6.

Rygning og grat
Begynd med at skære shingelstykker.

1   Stykkerne skæres efter de stiplede linier.
2   Er den synlige del.
3   Er den dækkede del.
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Begynd oplægningen af rygningen i den mod-
satte ende af vindretningen.

8.

Begynd oplægningen af rygningen i den mod-
satte ende af vindretningen.

9.
Rygning set oppe fra

2,5 cm

2,5 cm
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