
Tagfolie henvender sig hovedsageligt til større 
tagflader, da folien fås i store størrelser. Tagfolie 
er nemt at arbejde med, og det kræver ikke det 
store værktøj at udføre en inddækning rundt om 
en VELUX ovenlyskuppel. Man skal have fokus på 
at udføre hjørnesamlingerne tætte og have en god 
fastholdelse af folien ind imod vinduet. 

Installation  
with  
membrane

VELUX Flat roof windowVELUX ovenlyskuppel

Indbygning   
med  
tagmembran 

Tagmembranen er let at arbejde med og kræver 
ikke specielle maskiner, når der skal tætnes mellem 
tag og VELUX ovenlyskuppel eller fladtagsvindue. 
Det vigtigste er at sikre tætte hjørnesamlinger, 
og at tagmaterialet føres op ad vinduets karm 
hele vejen rundt. Denne lille vejledning viser frem-
gangsmåden trin for trin. Det anbefales at læse 
den fulde monteringsvejledning for CVP/CFP og 
orientere sig i membran producentens vejledning, 
inden indbygning af ovenlyskuppel med tagmem-
bran påbegyndes.



10 11 12

4 5 6

1 2 3

7 8 9 19 20

13 14 15

16 17 18

13.  Det øverste membranlag svejses på det nederste lag.
14.  Påfør kontaktlim på vinduets side og lad den virke. 
15.  Tagmembranen trykkes ind mod limen på vinduet.
16.  Tagmembranen monteres i det nedre hjørne og svejses. 
17.  Der laves et passende overlap i hjørnesamlingerne af det yderste membranlag.
18.  Hjørnestykkerne svejses på i hjørnerne. 
19.  Tagmembranen fastgøres med VELUX klemlister (ZZZ 210, tilkøbsprodukt).
20.  Kuplen monteres oven på ovenlysvinduet. 

1. VELUX karmforhøjer placeres omkring hullet i taget (ZCE, tilkøbsprodukt).
2.  Karmforhøjeren skrues fast i taget som vist i monteringsvejledningen.
3.  Dampspærren lægges ud på tagfladen rundt om karmforhøjeren.
4.  Vær opmærksom på, at dampspærrens hjørner skal slutte tæt mod karmforhøjeren. 
5.  Tagfladen isoleres omkring karmforhøjeren med det ønskede isoleringsmateriale.
6.  VELUX ovenlyskuppel eller fladtagsvindue placeres oven på karmforhøjeren. 
7.  Vinduet forbores og skrues på plads som vist i monteringsvejledningen. 
8.  Tagmembranen skæres til, så den passer omkring vinduet.
9.  Tilpas tagmembranen langs karmen, inden der tætnes.
10.  Der tildannes stykker af tagmembran til at dække hjørnesamlingerne.
11.  Hjørnestykkerne svejses på samlingerne. 
12.  Tagmembranen fastgøres i henhold til lokale bestemmelser. Ved eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte VELUX Danmarks 

rådgivning på telefon 4516 4516 tryk 2.


