
TEGLTAG · BETONTAG · NATURSKIFERTAG · SOLCELLETAG · TAGTILBEHØR · UNDERTAG · OVENLYSVINDUER

Produktdata / Anvisning nr. 7

Tagtrin

Tagtrin 

•	 Anvendes til tegl- og betontagsten. 

•	 Anvendes ved alle former for skorstene.

•	 Sikker adgang til skorstene og færdsel på tag.

•	 Hurtig og enkel montage.

Arbejdsmiljøloven kræver, at der altid skal være tagtrin 
på tagfladerne op til skorstene.

Toppen af skorstenen er det sted, der er vanskeligst at 
rense. Derfor anbefales det, at skorstenen fejes fra ta-
get. Det kræver imidlertid sikker adgang f.eks i form 
af tagtrin.

Tagtrin skal sikre, at man ikke mister fodfæste, når 
man har behov for at færdes på et tag. 
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Teknisk data

Materiale Aluminiumszink

Farver Sort, rød og galvanisering

Bredde ved bøjler 250 og 300 mm cc

Totallængde 410 mm

Antal pr. kasse 10 stk.
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Tagtrinnet placeres så hagerne hænger 
ned over tagsten og lægter.

Tagtrinnet placeres så den ligger i 
bunden af begge bølger. Tagtrinnet 
fastgøres med 2 stk. vejrbestandige 
skruer i toppen af hver stigearn.

Der optegnes hvor tagtrinnet rammer 
tagbeklædningen.

Der streges på begge sider, og måles 
hvor dybt snittet skal være.

Snittet udføres med skæreværktøj med 
diamantklinge.

Det færdige snit.

Tagstenen lægges hen over tagtrinnet 
så udsparingen passer over trinnet.

Samme forløb på modsatte side. Næste trin foretages på samme måde, 
til man når den ønskede højde. Af 
hensyn til skorstensfejerens sikkerhed, 
bør der monteres tagtrin for hver 
række tagsten.
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