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Egenkontrolplan – Forberedelse for montage 
 
Disse anvisninger skal ses som et vejledende værktøj, og har som hovedformål at sikre at det færdige resultat bliver som planlagt og 
forventet. Kontrolplanen er en hjælp til at undgå fejl i byggeriet samt projektering af dette, endvidere sikre en problemfri udførelse. 
 

I dokumentserien indgår 4 dokumenter som fokuserer på de forskellige aktører i projektet (Projektering, Entreprenør Tilbud/Indkøb, 

Entreprenør/Forberedelse for montage og Tagdækker Montage). Dokumenterne findes til download på vores hjemmeside 

www.foamglas.dk  
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 Udført af: Dato 

FORBEREDELSE INDEN UDFØRELSE 
Kontroller faldopbygning inden bestilling – Stemmer udlægningsplanen fra Foamglas? 
overens med projektet, eller skal der foretages nogle ændringer? Evt. spring udjævnes 
20 x h i bredden (h) = højden på springet. 
Bestil tegninger og mængdespecifikation fra Foamglas hvis disse er udført. 
Opmærksom på, at ved bestillinger over 50 m3 – leveres fragtfrit. 
Ved montage på Trapez-/stålplader, kan dyppevogn evt. bestilles fra Foamglas. 
Aftale et projektopstartsmøde med en repræsentant fra Foamglas. 
Bestil aflæsning/omlæsning ved transportør – Foamglas leveres på lukket vogn. 
Oplys kontakperson og telefonnummer som leveringen skal adviseres til. 
Er overfladen plan, afrettet og ren. Før priming. 
Er alle befæstelser og gennembrydninger udført. 
Bestil varm bitumen/asfalt - asfaltens laveste godkendte kvalitet 85/25 (smeltetemperatur 
80-90 gr. og penetration 2-3 mm) (EN1426 og EN1427). 

 

  

UDFØRELSE 
Ikke monteret materiale beskyttes med presenning. 
Foamglas og tagkonstruktion monteret som varmttag: 
- Underlaget er primet med asfaltprimer 
- Foamglas er helklæbet mod underlaget og evt. underliggende Foamglas. 
- Foamglas udføres med fuldstændigt fyldte og forskudte fuger. 
- Tagpappen fuldklæbes til Foamglas. 
Lægningsanvisning findes på http://www.foamglas.dk/dokumentation/broschyrer/ 
Anvend varm bitumen/asfalt i godkendt kvalitet. 
Ved koldklæbning må temperaturen ikke være under +5 gr. 
Ved arbejdets afslutning udlægges membran eller overfladen overstryges med 
bitumen. 

 

  

EFTER UDFØRELSEN 
Afleveringsforretning og evt. stikprøver og trykprøver. 
Gøre opmærksom på trykstyrke til montører og efterfølgende entreprenører. 
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