
Produktdata / Anvisning nr. 11

Undertagsventil med net 75 cm²

Undertagsventil med net 56 cm²

• Anvendes til ventilation af tagkonstruktioner.

• En sikker løsning.

• Hurtig montage.

Ventilationsstudsen anvendes til ventilation af hulrum-
met under undertaget. Anvendes hvor ventilation langs 
kippen ikke er mulig, samt ved ovenlys og andre gen-
nemføringer, der spærrer for ventilationen.

Korrekt ventilation med udeluft, er effektivt til at undgå 
fugtskader i tagkonstruktioner. Ved ventilation fjernes 
fugttilskuddet indefra med ventilationsluft, og derigen-
nem holdes konstruktionen tør. Ventilationsluften føres 
ind og ud af tagkonstruktionen gennem ventilationsåb-
ningerne.

PRODUKTDATA / ANVISNING NR. 32 

UNDERTAGSVENTIL MED NET 56 CM²
TIL MONTERING FRA TAGSIDE

• Monteres fra tagside
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Teknisk data

Materiale PE

Farver Hvid

Ventilation 75 cm²

Antal pr. kasse 50 stk.
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Ventilationsstudsen placeres ved kanten
af spæret, så oppefra kommende vand 
ikke render ned i ventilen. Hullet opteg-
nes med den medfølgende skabelon.

Hullet laves med en skarp og ren hobby-
kniv, der føres langs den optegnede 
streg.

Ventilationsstudsen klargøres til 
montering.

Ventilationsdækslet klemmes eller bukkes,
så den kan føres ind igennem hullet, så
undertaget er placeret mellem
ventilationsdæksel og underdel.

Ventilationsdækslet presses ned til 
undertaget, og underdelen trækkes op 
stramt op mod undersiden af undertaget
i stripsen.

Ventilationsstudsen er nu monteret, 
stripsen klippes af ca. 1 cm over ventila-
tionsdækslet. 
BEMÆRK: Ventilationsdækslet må kun 
trækkes ned over stripsen 1 gang.

NB: For dimensionering af ventilationsarealet, se KOMPROMENT’s undertagsbrochure
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Teknisk data

Materiale PP/TPE

Farver Sort

Ventilation 56 cm²

Antal pr. kasse 90 stk.
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Ventilationsventilen placeres ved kanten
af spæret, så oppefra kommende vand 
ikke render ned i ventilen. Hullet opteg-
nes med den medfølgende skabelon.

Hullet laves med en skarp og ren hob-
bykniv, der føres langs den optegnede 
streg.

Tætningslisten klemmes eller bukkes, 
så den kan føres ind i hullet.

Tætningslisten klemmes sammen, så 
siderne føres ned mod undertaget, på 
både forside og bagside.

Ventilationsnettet monteres på 
tætningslisten. Tjek at modhagerne 
binder på listen.

Det færdige resultat.

NB: For dimensionering af ventilationsarealet, se KOMPROMENT’s undertagsbrochure

PRODUKTDATA / ANVISNING NR. 32 

UNDERTAGSVENTIL MED NET 56 CM²
TIL MONTERING FRA TAGSIDE




