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Få hjælp til valg af undertag
På duko.dk kan bygherrer, projekterende og udførende håndværkere få gratis, uvildig information om  
undertagsprodukter.

Du kan med få klik finde ud af, hvilke undertagsprodukter,  
der passer bedst til dit tag:
▪  Afkryds informationer om den bygning og det tag, der skal forsynes 

med undertag.
▪  Værktøjet vurderer anvendelsesklassen.
▪  Vælg undertag ud fra oversigten over klassificerede produkter i  

anvendelsesklassen.

Undertaget skal sikre tagets tæthed overfor sne og regn
▪  Faste undertage kan fx bestå af brædder eller krydsfinérplader med tagpap eller -folie.
▪  Pladeundertage kan fx bestå af voksbehandlede, hårde træfiberplader.
▪  Undertage af banevarer leveres i ruller og ophænges som en frithængende membran. 

DUKO
▪  er en uvildig klasssifikationsordning for undertagsprodukter,
▪  har til formål at hjælpe bygherrer, rådgivere og udførende med at vælge det rette undertag.

DUKO stiller krav til leverandørerne om
▪  dokumentation af de klassificerede produkters egenskaber,
▪  at levere undertaget med en detaljeret monteringsvejledning for at sikre korrekt udførelse.

DUKO
▪  ledes af Dansk Byggeri, Byggeskadefonden og BvB (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse).

Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS
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Dampspærresystemer
DUKO er i gang med at undersøge mulighederne for at klassificere damp-
spærresystemer. Baggrunden er blandt andet, at en tæt dampspærre er en 
forudsætning for, at tagkonstruktioner ikke udsættes for skadelig fugtophob-
ning.

BYg-erfAs tagpakke
BYG-ERFA har udgivet en oversigt over alment teknisk fælleseje på tagom-
rådet, se byg-erfa.dk/tagpakke.

taglægter – ny håndbog
Træinformation har udgivet TRÆ 65, der er en praktisk vejledning i lægtning 
af tage. Bogen indeholder gældende krav til taglægter, afstandslister, fastgø-
relse og forstærkninger samt dimensioneringstabeller for lægter og befæsti-
gelser, se www.traeinfo.dk.
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Klik ind på duko.dk

Anvendelsesklasse Høj – ekstra
protan Undertag – på fast underlag
Komproment ApS ▪ 96 52 07 10 ▪ www.komproment.dk

Anvendelsesklasse Høj – normal
Divoroll top – på fast underlag
Monier A/S ▪ 96 31 61 00 ▪ www.monier.dk

isokraft – på fast underlag 
isotop Xtra – på fast underlag
Isola AS ▪ 70 20 80 52 ▪ www.isola-platon.dk

komproment Viking type 280 – på fast underlag 
protan Undertag – på fast underlag
Komproment ApS ▪ 96 52 07 10 ▪ www.komproment.dk

koratech Strong – på fast underlag
Wienerberger A/S ▪ 70 13 13 22 ▪ www.wienerberger.dk

pf 1500 teglunderlag – på fast underlag
Phønix Tag Materialer A/S ▪ 79 96 21 21 ▪   
www.phonixtagmaterialer.dk

protex Step – på fast underlag
Profile A/S ▪ 73 63 10 00 ▪ www.profile.dk

tyvek Supro grid – på fast underlag
Byggros A/S ▪ 59 48 90 00 ▪ www.byggros.com 

Anvendelsesklasse Middelhøj
Divoroll top
Monier A/S ▪ 96 31 61 00 ▪ www.monier.dk

Huntonit Undertag
A. Rindom A/S ▪ 43 96 22 11 ▪ www.rindom.dk

ico-Board 
Monarfol Super 
Monarperm 1000 
Monarperm premium
Icopal Danmark a/s ▪ 44 88 55 00 ▪ www.icopal.dk

internit rU
Cembrit A/S ▪ 99 37 22 22 ▪ www.cembrit.dk

isotop Xtra
Isola AS ▪ 70 20 80 52 ▪ www.isola-platon.dk

komproment Viking type 280 
protan Undertag
Komproment ApS ▪ 96 52 07 10 ▪ www.komproment.dk

koratech Strong
Wienerberger A/S ▪ 70 13 13 22 ▪ www.wienerberger.dk

pf 1500 teglunderlag
Phønix Tag Materialer A/S ▪ 79 96 21 21 ▪  
www.phonixtagmaterialer.dk

protex Step
Profile A/S ▪ 73 63 10 00 ▪ www.profile.dk

tyvek Supro grid
Byggros A/S ▪ 59 48 90 00 ▪ www.byggros.com

Anvendelsesklasse Middellav
Divoroll Universal
Monier A/S ▪ 96 31 61 00 ▪ www.monier.dk

Halotex rS 15
Phønix Tag Materialer A/S ▪ 79 96 21 21 ▪   
www.phonixtagmaterialer.dk

isotop
Isola AS ▪ 70 20 80 52 ▪ www.isola-platon.dk

komproment type 150
Komproment ApS ▪ 96 52 07 10 ▪ www.komproment.dk

Monarperm plus
Icopal Danmark a/s ▪ 44 88 55 00 ▪ www.icopal.dk

protex pro
Profile A/S ▪ 73 63 10 00 ▪ www.profile.dk

toproof Solid
Isoproof Aps ▪ 73 72 50 50 ▪ www.isoproof-dk.com

tyvek pro
Byggros A/S ▪ 59 48 90 00 ▪ www.byggros.com

Anvendelsesklasse lav
Ingen produkter  
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AnVenDelSeSklASSer
Jo større krav til sikkerhed og kvalitet, jo højere anvendelsesklasse. Der er fire hovedanvendelsesklasser:

HØJ(-ekstra/-normal) – MiDDelHØJ – MiDDellAV– lAV
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