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Lindab Rainl ine  |   Tagrender

Sådan udskiftes de skjulte tagrender
Din guide til et nyt taglook

Lindab Rainline



2

Har du skjulte tagrender? Løs problemet én gang for 
alle. Udskift de skjulte tagrender og få synlige Lindab 
Rainline ståltagrender. Det er ikke så vanskeligt, som 
du tror. Følg denne lille guide og se, hvordan man gør. 
Gør det selv, eller kontakt din lokale håndværker. 

Skift i tide og forlæng din 
tagkonstruktions levetid.

Vælg Lindab Rainline ståltagrender
– og få en flot og sikker løsning
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Nedefra kan det hele se tilforladeligt ud, men set fra oven kan det vise sig, at din 
tagrende langt fra er opgaven voksen. Hvis den ikke jævnligt er blevet renset, kan den 
være fuld af blade, mos m.v. Skidtet samler sig nemt i en skjult tagrende, og den er 
ofte vanskeligere at holde ren. 

Problemer med din tagrende kan også vise sig på dit udhæng. Hvis tagrenden ikke 
fungerer rigtigt, kan tagvandet løbe ud over tagrenden og ned i dit udhæng. Har dette 
stået på længe, kan det have forårsaget råd i udhængsbrædder og spærender. Og 
så er det på høje tid at få gjort noget ved problemet.

Tjek dine skjulte tagrender

TRIN 1
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Start med at fjerne inddækningen øverst på sternbrædderne, så tagrenden bliver syn-
lig. Efterfølgende fjernes sternbrædderne. Det giver dig samtidig mulighed for at se, om 
spærender og udhængsbrædder er ok. Hvis udhængsbrædder er rådne, skal disse 
også fjernes. Dernæst tages den nederste række tagsten ned og anden række tagsten 
skubbes evt. op, så undertaget bliver fritlagt.

Få de skjulte tagrender frem i lyset

TRIN 2
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Rul undertaget op, så de gamle rendejern bliver synlige. Pas på! ikke at beskadige 
undertaget. Det skal rulles ned igen, når taget er klar til det. Fjern nu de gamle rendejern 
og den nederste taglægte.

Spærenderne er nu klar til at blive tilpasset med et lodret snit, så nye sternbrædder 
og konsoljern kan blive monteret. Hvor snittet skal lægges bestemmer tagstenene. 
Disse skal monteres ca. 5 cm ud i den nye tagrende. Når snittets placering er fastlagt, 
afmærkes det på spæret.

Fjern de gamle rendejern og tilpas spærender

TRIN 3
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Spænd en snor hen over spærenderne og lav en afmærkning, så alle spærender 
skæres til samme sted og i præcis flugt. Skab dernæst den nødvendige plads til det 
lodrette snit ved at fjerne tagudhængets underbeklædning, hvor det er nødvendigt.
De steder, hvor spærenderne er medtaget af råd eller andet, fastgøres et indskudsstykke, 
som billedet nederst til højre viser.

Tilpas spærerne præcist efter en snor

TRIN 4
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Når spærenderne er skåret til, bør de beskyttes mod råd. Nu er du klar til at montere 
en ny nederste taglægte. Sørg for, at taglægtens øverste kant ikke kommer ud over 
spærenden. Når lægten er på plads, monteres en vandfast krydsfinersplade som under-
støtning for fodblik og undertag (se side 11). Taget er nu klar til de nye sternbrædder.

Sidste forberedelser før nye sternbrædder

TRIN 5
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Fastgør de nye sternbrædder til den nederste taglægte og til spærenderne. Sørg for, 
at de monteres i den rette højde, så nederste række tagsten kommer til at ligge i den 
korrekte vinkel – og sørg ligeledes for, at sternbrædderne monteres vandret. 
Desuden skal du sikre dig, at nederste sternbræt monteres lidt ned under udhængs-
beklædningen.

Montering af nye sternbrædder

TRIN 6
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Når sternbrædderne er på plads er du klar til at montere de nye konsoljern. I det pro-
jekt, som billederne viser, er der valgt Lindab konsoljern. De er lige til at skrue på 
sternbrættet. 

Følg Lindabs montageanvisning, så du sikrer dig den korrekte afstand mellem kon-
soljernene og det korrekte fald mod nedløbsrøret. Når konsoljernene er på plads, kan 
tagrenden let og enkelt klikkes på plads i konsoljernene. Med lidt vand kan du nu kon-
trollere, at vandet løber korrekt i tagrenden.

Nye rendejern skrues på de nye sternbrædder

TRIN 7

Med lidt vand kan du nu kontrollere, 
at vandet løber korrekt i tagrenden.
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Når tagrenden ligger, som den skal i konsoljernene, kan du mærke af, hvor nedløbs-
røret skal placeres. Løft derefter renden ned og skær et hul i tagrenden, som billedet 
viser. Når hullet er skåret, skal du forsigtigt med en tang bukke kanterne i hullet, så 
grater og lignende ikke kan samle skidt i renden. Efterfølgende klikkes tudstykket på, 
så renden igen kan monteres i rendejernene.

For nærmere beskrivelse – se Lindabs montagevejledning på tagrender.

Nemt at få nedløbsrøret på

TRIN 8
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Når tagrenden er på plads i konsoljernene, monteres et fodblik på krydsfiners-pladen. 
Fodblikket placeres, så det går ned i tagrenden som vist. Dernæst rulles undertaget 
ned, passes til og klæbes fast til fodblikket. Brug en specialtape – fx Butylbånd.

Oven på undertaget og lige over specialtapen påsømmes nu et fuglegitter, så fugle, 
blade m.v. ikke får mulighed for at komme ind under tagstenene. Din nye tagrendeløs-
ning er nu klar til, at den nederste række tagsten kan komme på plads igen.

Tagfodsprofil, fuglegitter og undertag

TRIN 9
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Til sidst er der blot tilbage at få det nye nedløbsrør monteret på tudstykket og fastgjort 
til væggen. Resultatet er en tagrende, som er let at vedligeholde, og som sikrer dig 
en effektiv afledning af tagvandet år efter år. Og så gør det vel heller ikke noget, at den 
ser godt ud?

Så enkelt er det at få udskiftet dine gamle skjulte tagrender.

Nedløbsrøret på plads - og færdigt arbejde!

TRIN 10
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Lindab Rainline ståltagrender matcher ethvert byggeri. Patenteret klik-system gør 
monteringen enkel og giver et smukt resultat.

Lindab Rainline omfatter alt til det komplette tag-
rendesystem – funktion, form og nem montage.

Lindab er Skandinaviens største producent af 
tagrender. Mange års erfaring og et tæt sam-
arbejde med eksperter på området ligger bag 
vores solide og gennemtænkte løsninger. Med 
de rigtige produkter, i høj kvalitet, er det lykkedes 
os at etablere stor tillid på markedet.
 
Lindab Rainline monteres let og enkelt uden brug af lim 
og fugemasse. Vælg mellem halvrunde og rektangulære tagrender samt et omfat-
tende tilbehørs program og et stort farveprogram.

Miljørigtig løsning

Miljøhensyn bliver stadig vigti  gere for os alle. 
Derfor er Lindab Rain line ståltagrender et godt 
valg, da produktet har mange miljø mæssige 
fordele:

●  I brugsperioden afgiver Lindab Rain line ingen 
 skadelige stoffer. 

●  Og ved destruktion kan så godt som alt stål 
 genanvendes til nye produkter. Cirklen er sluttet 
 og miljøet skånet.

Lindab Rainline ståltagrender

FAKTA
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Se www.lindab.dk
for yderligere information
om de enkelte produkter.

Det komplette Lindab Rainline program

STAG - Stangbånd

SSK - Justerbart 
konsoljern, 0-45º KFK - Konsoljern

KFM / KFL21 / KFL35 
Rendejern

KO7 / K16 / K21 / K24 / K33 
Rendejern

R - Halvrund tagrende

RSK
Samlestykke

RG - Endebund

TB - Dækkappe OMV - Tudstykke

RVI45 / RVI90 
Indv. gering 45º/90º

RVY45 / RVY90 
Udv. gering 45º/90ºBK45 / BK70 

Bøjning

RGV / RGH 
Endebund

BK45 / BK70 
Bøjning

MST - Mellemstykke

OSK - Skyllestykke 
til gering

OSKR - Skyllestykke 
til tagrende

SSVH - Rørholder, træ

SSV + SST - Rørholder 
+ spyd til mur

GROR - Grenrør
stilbart 50-80º FUTK 

Mellemstykke 
med fældbart 

udløb

BUTK 
Skydestykke

lige med 
krave

SLS - Selvrensende 
løvsi

RT - Rensestykke

MRT - Muffe til 
rensestykke

SRORM 
Samlemuffe

SROR - Nedløbsrør

UKT - Udskud

SOKN - Sokkelknæ

SKM / SKL / SKXL
Klik-rendejern

BUTKDS - 
Skråt

skydestykke 
med løs 

brøndkrave 
BROK

BROKP - Brøndkrave
til 110 mm PVC muffe

DVSIL - Rensesi

RGHT / RGVT 
Endebund med tud

RVK 
Vandudtag
med studs
til slange

PRODUKTOVERSIGT
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Dine notater



Lindab Coverline

Lindab Topline

Lindab Rainline

Lindab Construline

Lindab Doorline Industri

Lindab Doorline Garage

Produkter fra Lindab

 

Lindab Coverline til tag og facader er den bedste 
løsning til landbrug og industri. Pladerne fås i mange 
profiltyper og farver, der let kan kombineres og giver 
et utal af muligheder. En stærk og holdbar løsning.

Den smukke tagløsning med gennemført tegllook. Det 
orginale Lindab Topline ståltag giver med sine smukke 
buer og glatte overflade et flot tag, som man kan glæde 
sig over år efter år. Lindab Topline kan monteres direkte 
ovenpå det eksisterende tag, hvilket gør det til en stærk 
løsning til renovering.

Én for alle … byggerier. Lindab Rainline Stålmetallic kan 
anvendes til alle byggeopgaver. Tagrenden har 
et flot zinklook og stålets styrke samt et “kliksystem”, der 
sikrer en let og hurtig montage uden brug af hverken 
specialværktøj, lim eller  lodninger.

Som alternativ til tungt, skævt og vådt tømmer, giver 
Z- og C-åse en stor bygningsflexibilitet der giver mulig-
hed for stor afstand imellem stålspærene, en bred port 
og færre spær der tager plads inde i bygningen. En stærk 
og let løsning helt uden risiko for råd og svamp.

Et komplet program af stærke og driftsikre ledhej se- 
porte, der er ideele til de hårde krav der er til f.eks. 
industri- eller landbrugsbygninger. Et stort udvalg af 
farver og flotte kombinationsmuligheder giver stor 
frihed til udformning og design.

Markedets stærkeste garageport – til bilen, der skal 
have det bedste. Uden merpris skræddersyes porten 
præcis til din garage og du vælger frit mellem 10 flotte 
farver. Og så er Lindab  Doorline garageporten utrolig let 
at montere.

www.lindab.dk


