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Projekteringsvejledning



Indledning – Skifertagets historie

Naturskifertage har været anvendt i 
Danmark siden midten af 1800-tallet 
og mange af dem er mere end 100 år 
gamle.

Skifer er et naturmateriale, som har 
stor holdbarhed over for vejrliget, og 
hvis taget oplægges korrekt opnås 
meget lange levetider.

Disse levetider kan også opnås i dag, 
hvis den gamle viden om oplægnings-
metoder udnyttes, idet materialerne 
er de samme.

Kongebro har i en årrække leveret 
naturskifer til ældre historiske 
ejendomme, som er opført mellem 
1880 og 1920. En stor del af disse 
ejendomme er opført med en tag-
beklædning af ”Port Madoc” skifre i 
store formater, som regel 60 x 30, 
60 x 35 eller 65 x 40 (centimetermål 
afviger fra de tidligere tommemål).

Der er derfor behov for at genop-
friske den gamle viden både inden- 
for udførelse og projektering, idet 
naturskifertage ikke længere kun kan  
oplægges ud fra gamle håndværksmæs-
sige traditioner. Nye skifertyper er 
kommet til og naturskiferen har 
fundet nye anvendelsesområder som 
tagdækning og facadedækning på både 
gamle og nye ejendomme. Materialet 
skal kunne komplementeres med 
andre byggematerialer, og den hånd-
værksmæssige viden skal opdateres 
og videreudvikles. Dette kan kun 
gøres ved at fokusere på optimale 
løsninger og gennemført kvalitet. 

Naturskifer er et ædelt tagmateriale, 
som kan holde taget tæt i mere end 
100 år. Dette stiller også store krav til 
korrekt udført håndværk. 

Derfor anbefaler vi altid, at der rettes 
henvendelse til vor tekniske afde-
ling, og vi anbefaler tillige, at vi får 
mulighed for at deltage i et projekt-
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gennemgangsmøde på byggepladsen, 
inden skiferbeklædningen lægges op.

Hvad er skifer?
Skifer er en naturligt dannet stenart. 
Skifer bliver dannet, hvor ler og 
vulkansk aske aflejrer sig, og senere 
bliver udsat for stor tryk- og var-
mepåvirkning. 

Skifer er en metamorfisk sten. Dette 
betyder, at den har ændret sig fra en 
form til en anden.
Skifers vigtigste karakteristika er dens 
“kløvelighed”. Dette gør, at korrekt 
udskåret skiferblokke kan lagdeles i 
tynde ensartede plader. 

Denne unikke “kløvelighed” har gjort 
skifer meget brugbart som tagdæk-
ningsmateriale i adskillige århundreder.
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Nærværende projekteringsvejledning er udarbejdet som et supple-
ment til eksisterende fagbeskrivelser omkring oplægning af natur-
skifertag. Der henvises til anvisningerne fra Tekniq (Dansk VVS) Tag 
og Facademappen, hvad angår inddækninger mv. Disse anvisninger er 
uundværlige for alle, der arbejder med udførelse eller projektering 
af tagarbejde.



Fugttekniske principper

Vandtæthed
Skifertaget skal først og fremmest 
være vandtæt og tilstrækkelig tæt 
overfor fygesne og slagregn. 

Dette forudsætter tilstrækkelig over-
læg, anvendelse af undertag eller evt. 
T-kitning.

Tidligere blev skifertage også oplagt 
med kalkning af tagets underside til 
sikring af tætheden i de første år af 
tagets levetid, men dette anvendes 
ikke i dag.

De naturskifertage, som kendes fra 
historiske ejendomme i Danmark, 
er oplagt på taglægter uden brug af 
undertag. I dag vælger de fleste dog 
at anvende et undertag, da dette gør 
det nemmere at dække taget af under 
arbejdets udførelse. I meget sjældne 
tilfælde, hvor forhold i ejendommen, 
gør det umuligt at anvende undertag 
eller kit, oplægges naturskifer uden 

denne sikkerhed for tæthed. Der kan 
derfor være risiko for indtrengen af 
slagregn eller fygesne i de første år 
efter oplægning. Diagonal skifer og 
rustikke skifre skal altid lægges op 
med undertag.

En gammelkendt tagløsning er at 
fastgøre naturskiferen direkte på et 
underlag af rupløjede brædder uden 
brug af lægter. Dette er en tagopbyg-
ning, som kendes fra ældre ejendom-
me i København, og som er den mest 
anvendte bla. i Sverige.

Som undertag på de rupløjede bræd-
der kan anvendes tagpap, som forseg-
ler omkring sømhuller. Enkelte bane-
vareundertage har samme egenskab.
Oplægning med skiferkit udføres ikke 
så ofte. Ved denne tagløsning bør der 
altid anvendes en skiferkit baseret på 
vegetabilske olier og rågummi, som 
ikke udtørrer.

Ventilationskrav
Tagdækning af naturskifer kan indgå 
som tagdækning i både paralleltage og 
tage med loftrum/gitterspærstage.

Ventilationskrav er afhængig af tagets 
opbygning og geometri samt skifer-
tagets opbygningsprincipper. 

Samlingerne i et naturskifertag er 
forholdsvis åbne overfor diffusion, når 
taget er oplagt uden undertag eller 
kit. Det anbefales dog altid, at der 
ventileres således, at ventilationsåb-
ningerne har et areal svarende til 
min.1/500- del af det bebyggede areal. 

Ventilationen sker bedst gennem 
jævnt fordelte åbninger ved tagfod  
og kip.
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Anvendelsesområder

Tag-
hældning

Under 20º

20-30º

30-45º

Over 45º

Uudnyttet tagrum

Anbefales ikke

Oplægning med undertag
på lægter

Oplægning med undertag
på rupløjede brædder

Oplægning med undertag 
på lægter

Oplægning med undertag 
på rupløjede brædder

Oplægning med undertag
på lægter  eller på rupløjede 
brædder

Udnyttet tagrum

Anbefales ikke

Oplægning med undertag
på lægter 

Oplægning med undertag
på rupløjede brædder

Oplægning med undertag 
på lægter

Oplægning med undertag 
på rupløjede brædder

Oplægning med undertag 
på lægter  eller på rupløjede  
brædder

Bemærkninger

Undertag vil normalt være tagpap

Se ovenstående bemærkninger

Se ovenstående bemærkninger
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3

Undertag
Når der anvendes undertag skelnes 
der principielt mellem 2 typer under-
tage :

• Diffusionstætte undertage
• Diffusionsåbne undertage

Diffusionstætte undertage til natur-
skifertage er som oftest en speciel 
undertagspap.

Der kan dog også anvendes diffusions-
åbne undertage af forskellige typer. 
Hvis der ikke er et lufttæt lag (damp-
spærre) mellem de opvarmede rum 
og tagrummet under skifertaget kan 
der opstå fugtophobning på undersi-
den af skifertaget. 

Det bør derfor sikres, at loftet 
under skifertaget er intakt med en 
damspærre eller et tæt loft af f.eks. 
pudsede lofter. Loftlemme og lig-
nende skal lukke tæt.

Et fuldt isoleret loft giver næsten
ingen varmestrøm op i loftrumet, 

som derfor stort set vil følge ude-
temperaturen. 

Hvis der anvendes fast undertag med 
krydsfiner/brædder og tagpap, skal 
der ventileres i henhold til regler i 
TOR-anvisning 26.

I paralleltage skal ventilationsspalten 
mellem undertag og isolering være 
mindst 50 mm ved tagflader op til 12 
m. Over dette skal ventilationsspalten 
øges.

De diffusionstætte undertage skal 
altid ventileres for at fjerne den fugt, 
der trænger op nedefra ved diffusion.
Ved diffusionsåbne undertage kan der 
eventuelt isoleres helt op til under-
taget, men der skal så sikres ventila-
tion mellem skifertaget og undertaget. 
Desuden skal dampspærren være 
udført meget omhyggeligt. 

Naturskifertaget er forholdsvis dif-
fusionsåbent og samlingerne er ikke 
lufttætte, så der sker en vis ventila-
tion ud mellem skiferne. Hvad angår 

materialer i underkonstruktionen til 
naturskifertage, skal anvisninger fra 
myndigheder, producenter og leveran-
dør af disse produkter følges.

Da naturskiferen er meget 
modstandsdygtig overfor frost-
sprængninger kræves der ikke 
ventilation mellem skiferen og under-
laget.

Kondensdryp
Udstråling til himmelrummet fra en 
sort naturskifer kan betyde, at tag-
fladen bliver så meget koldere end 
udeluften, at der opstår kondens på 
undersiden af skifertaget. Da dette 
ikke kan absorberes af naturskiferen, 
kan det give dryp.

Figur 1:  Ventilationsspalte ved banevareundertag minimum 70 mm Figur 2:  Ventilationsspalte ved fast undertag 

minimum 50 mm 
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Opbygningsprincipper
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På lægter
– med fast undertag
Taghældning fra 20º. 

Opbygning med krydsfiner eller 
brædder, tagpap, afstandslister og 
lægter.

Vi henviser iøvrigt til reglerne 
i TOR-anvisning 26.

På brædder  
– med undertag
Taghældning fra 20º ved anvendelse  
af tagpap undertag.

Opbygning med rupløjede brædder 
og undertag. Afhængig af spærafstand 
udføres bræddebeklædning med fer 
og not.

Der tilrådes en afstand på 1 – 2 mm 
mellem brædder.

På lægter  
– med banevareundertag
Taghældning fra 25º. 

Opbygning med diffusionsåbent eller 
diffusionstæt banevareundertag,  
afstandslister og lægter.

Iøvrigt henvises til DUKO’s 
anbefalinger.

Figur 3

Figur 5

Figur 4



Ventilationsprincipper
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Kip
1) Rygningszink
2) Rygningsbrædder
3) Snefangsrør
4) Afstandsliste pr. 25 cm
5) Afstandsliste / Skiferliste
6) Naturskifer
7) Brædder
8) Tagpap
9) Lægte

 10) Ventilationsstuds

Ventileret tagfod
Løsning med fast undertag  
og lægter

1) Naturskifer
2) Smigskåren liste

 2a) Opklodsning pr. 25 cm
3) Tagpap
4)  Fodblik
5)  Rendjern
6)  Skalk
7)  Snefangsrør /Opklodsning pr. spær
8)  Lægte
9)  Afstandsliste

 10)  Brædder
 11) Spær

Ventileret tagfod
Løsning med brædder

1) Naturskifer
2) Tagpap
3) Fodblik
4) Rendjern
5) Brædder
6) Snefangsrør
7) Opklodsning pr. spær
8) Spær

5

Ventileret kip
Løsning med 
brædder

Ventileret kip
Løsning med 
fast undertag og 
lægter

Figur 6a Figur 6b

Figur 7

Figur 8



Montering af naturskifer
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Lokning/sømning
Sømhuller lokkes fra bagsiden af 
stenene med lokkeramme med fast 
plan, således at sømmene forsænkes i 
de kegleformede huller som frem-
kommer på forsiden. Lokkeramme til 
eternitskifre eller andre kunstskifre  
må ikke anvendes. Kongebro rustik 
kan med fordel lokkes fra forsiden, 
pga. dens tykkelse. 

Hullerne lokkes ca. 25 - 40 mm fra 
skiferkant til midten af hullet. Der 
anvendes et Ø 2,8 - 3,0 mm let riflet 
kobbersøm. 

Anbefalet sømdimensioner:
Ved skifertykkelser 4-8 mm: 
4,2 x 40 mm kobbersøm.
Ved skifertykkelse 8-12 mm: 3,0 x 50 
mm kobbersøm.

Skiferen sømmes med to søm, således 
at stenen ligger fast men uden at 
spænde.

Opstart ved tagfod
Den ikke synlige begynderskifer ved 
tagfoden tilskæres således at skifer-
taget når ca. 5 - 7 cm ud i tagrenden.

Oplægning
Der opstreges for hver tredje sten og 
skiferen oplægges fra tagfoden og op 
mod rygningen.

Lodret fugeafstand imellem skifrene 
er almindeligvis mellem 1 - 5 mm.

Det kan anbefales at udføre en prøve-
udlægning, som vurderes og kan være 
referencefelt for den resterende 
dækning. 

På lægten langs tagfod skal anbringes 
en ca. 10 x 25 mm afstandsliste (ved 
skifertykkelse 4-8 mm), der forhin-
drer at skiferen vipper. På lægten 
langs overkant af øverste lægte ved 
rygning, skal anbringes en ca. 8 x 25 
mm afstandsliste (ved skifertykkelse 
4-8 mm), der forhindrer at skiferen
vipper.

Ved skotrender, inddækninger, tagvin-
duer mv. kan anvendes Kongebro 
skiferkit.

Ved anvendelse af Kongebro rustik 
eller andre tykkere skifer bør listerne 
tilpasses dette.

Håndtering
Skiferen leveres på træpaller med ca. 
25 – 40 kvadratmeter tag i hver palle. 
Hver palle vejer fra 1,1 – 1,5 tons.  

Figur 9

1) Dette er den første lægte, der monteres. Øvrige lægter opmáles med udgangspunkt herfra.
2) Den hele skiferlængde (fx. 60 cm) målt til passende udhæng over tagrende (se pkt. 5).
3) Lægteafstand = 25,5 cm ved forlokket skifer. (+/- 5 mm ved 73 mm lægter).
4) Denne afstand tilpasses tagfod / evt skalkplade.
5) Udhæng over sidste lægte 5 - 7 cm. Ved 45º taghældning .
6) Skiferliste 8 - 10 mm. (ved skifertykkelse 4-8 mm).

ofernandez.cupa
Subrayado



Montering af naturskifer
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Ved modtagelse på pladsen bør det 
tilsikres, at alle paller er forsynet med 
originale pallemærker, tydeligt mærket 
med producentens navn, lokalisering 
af det specifikke brud (ofte angivet 
ved produktnavn efterfulgt af et 
nummer), antal sten i pallen samt 
pallenummer. Pallemærket gemmes i 
kvalitetssikringen.

Kontrol af underlag
Inden arbejdet påbegyndes, skal den 
udførende sikre sig, at forudsætning-
erne for eget arbejdes konditions-
mæssige udførelse er tilstede, 
herunder:

• at tagfladen er tilstrækeligt opret-
 tet for opnåelse af en plan og jævn

tagflade.
• at den valgte lægteafstand er over-
 holdt af tømrer, således at der opnås

tilstrækkeligt overlæg på skiferen. 
• at der er lægtet korrekt ved tagfod
 med underlag for begynderskifer.

Sortering af naturskifer
De enkelte naturskifre sorteres inden 

oplægningen i tre tykkelser. De tykke-
ste skifre anvendes på den nederste 
del af taget, derefter de mellemste og 
de tyndeste på den øverste del.

Der må påregnes en frasortering 
på op til 5 % af de leverede skifre. 
Frasorterede skifre anvendes i mulig 
udstrækning som underliggere eller til 
afskæringer. Sortering bør foregå på 
jorden og udføres altid inden oplæg-
ningen.

At sortere skifrene samtidig med, 
at de oplægges, kan ikke anbefales, 
da det ofte udføres for tilfældigt. 
Det anbefales, at sortering udføres 
af de håndværkere, som skal fore-
tage montagen. Der kan forekomme 
hjørneafskæringer på den ene ende 
af naturskifrene. Disse skifre skal 
ikke kasseres, men lokkes således, at 
hjørneafskæringerne vender op under 
de overliggende skifre.

Under selve oplægningen foretages 
en yderligere tilpasning med enkelte 
skifre, som evt. kan flyttes til en anden 

række, hvor de falder bedre til i tag-
fladen. Det kan tillige være en løsning 
at hugge et af de øverste hjørner af 
skiferen for at få den til at falde på 
plads. På grund af farveforskel i de 
enkelte paller bør flere paller blandes 
og sorteres samtidig.

Rustik skiferen sorteres på samme 
måde, som de mere ensartede skifre. 
Der er større variationer på de 
enkelte rustik skifre og således også i 
den færdigoplagte tagflade.

Skiferdækning, detaljer
Tilbehør til naturskifer, diverse ind-
dækninger, rendejern, snestopjern, 
stiger til skortensfejning mv. monte-
res efter leverandørens anvisninger.
Eksempelvis ved snestopjern og 
tagtrin bør der altid monteres ekstra 
lægte/bræt til understøttelse hvor 
skiferen belastes.  

Se iøvrigt anvisning fra Dansk VVS.

Montering af naturskifer

Figur  18
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Ved modtagelse på pladsen bør det 
tilsikres, at alle paller er forsynet med 
originale pallemærker, tydeligt mærket 
med producentens navn, lokalisering 
af det specifikke brud (ofte angivet 
ved produktnavn efterfulgt af et 
nummer), antal sten i pallen samt 
pallenummer. Pallenumre noteres i 
kvalitetssikringen.

Kontrol af underlag
Inden arbejdet påbegyndes, skal den 
udførende sikre sig, at forudsætning-
erne for eget arbejdes konditionsmæs-
sige udførelse er tilstede, herunder:

• at tagfladen er tilstrækkeligt opret-
tet for opnåelse af en plan og jævn 
tagflade.

•  at den valgte lægteafstand er over-
holdt af tømrer, således at der opnås 
tilstrækkeligt overlæg på skiferen.

•  at der er lægtet korrekt ved tagfod 
med underlag for begynderskifer.

Sortering af naturskifer
De enkelte naturskifre sorteres 

inden oplægningen i tre tykkelser. De 
tykkeste skifre anvendes på den ned-
erste del af taget, derefter de mellem-
ste og de tyndeste på den øverste del.

Der må påregnes en frasortering på 
op til 5% af de leverede skifre. Fra-
sorterede skifre anvendes i mulig 
udstrækning som underliggere eller til 
afskæringer. Sortering bør foregå på jor-
den og udføres altid inden oplægningen.

At sortere skifrene samtidig med,
at de oplægges, kan ikke anbefales,
da det ofte udføres for tilfældigt.
Det anbefales, at sortering udføres 
af de håndværkere, som skal fore-
tage montagen. Der kan forekomme 
hjørneafskæringer på den ene ende 
af naturskifrene. Disse skifre skal 
ikke kasseres, men lokkes således, at 
hjørneafskæringerne vender op under 
de overliggende skifre.

Under selve oplægningen foretages 
en yderligere tilpasning med enkelte 
skifre, som evt. kan flyttes til en anden 

række, hvor de falder bedre til i tag-
fladen. Det kan tillige være en løsning 
at hugge et af de øverste hjørner af 
skiferen for at få den til at falde på 
plads. På grund af farveforskel i de 
enkelte paller bør flere paller blandes 
og sorteres samtidig.

Rustik skiferen sorteres på samme 
måde, som de mere ensartede skifre.
Der er større variationer på de 
enkelte rustik skifre og således også i 
den færdigoplagte tagflade.

Skiferdækning, detaljer
Tilbehør til naturskifer, diverse inddæk-
ninger, rendejern, snestopjern, stiger 
til skortensfejning mv. monteres efter 
leverandørens anvisninger.
Eksempelvis ved snestopjern og 
tagtrin bør der altid monteres ekstra 
lægte/bræt til understøttelse hvor 
skiferen belastes.

Figur 17 
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Figur 10



Skiferværktøjer
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Figur 11

Reparationsclips i rustfrit stål
Til udskiftning af enkelte skifre uden 
synlig fastgørelse.

1. Fjern den defekte skifer og
de gamle søm.

2. Mål fra toppen af lægten til 
bunden af den fjernede skifer, 
tillæg 20 mm. Resultatet er 
afstanden fra forkanten af 
reparationskiferen til hullerne, 
hvor clipsen monteres.

3. Bor huller Ø 3 mm med ind-
 byrdes afstand på 120 mm i 

den nye skifer. 

4. Indsæt clipsen fra forsiden.

5. Skyd reparationsskiferen ind 
under de eksisterende skifre 
til clipsen klikker på plads.

Med den skarpslebne del af skaftet 
tilhugges den enkelte skifersten, mod 
et stykke fladstål som underlag.

Spidsen af øksen anvendes til at lokke 
hul i skiferen, modsatte ende af øksen 
virker som hammer og anvendes til at 
slå sømmene i.

Naturskifer skal altid bearbejdes 
fra bagsiden, således at skiferkanten 
får den karakteristiske affasning på 
forsiden.

Ved et begrænset omfang af skæring-
er kan der anvendes en skifersaks. 
Ligeledes kan den stationære guillo-
tine anvendes, men den kræver mere 
unødig færdsel på taget.

Vinkelsliber bør ikke anvendes til 
naturskifer, da skæringerne ikke giver 

den naturlige affasning og samtidigt af 
sikkerhedsmæssige årsager. 

Udskiftning af enkelte skifre
Ved evt. udskiftning af enkelte skifre 
efter taget er oplagt anvendes speciel 
fjedre “Fix a slate” (figur 11) som 
fastholder skiferen uden synlige fast-
gørelser.

Skifersaks Skiferøkse

Skiferøksen er et gammelt værktøj som er hurtigt og effektivt. Det er muligt at 
udføre alt skiferarbejde på taget, udelukkende ved hjælp af skiferøksen.

Med den skarpslebne ende af skaftet 
tilhugges den enkelte skifersten, med 
et stykke fladstål som underlag.

Spidsen af øksen anvendes til at lokke 
hul i skiferen, og med den flade del 
slås sømmene i.

Naturskifer skal altid bearbejdes 
fra bagsiden, således at skiferkanten 
får den karakteristiske affasning på 
forsiden.

Ved et begrænset omfang af skæringer 
kan der anvendes en skifersaks.
Ligeledes kan den stationære guillo-
tine anvendes, men den kræver mere 
unødig færdsel på taget.

Vinkelsliber bør ikke anvendes til 
naturskifer, da skæringerne ikke giver 
den naturlige affasning og samtidigt af 
sikkerhedsmæssige årsager.

Skiferværktøjer
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Figur  19

SkiferøkseSkifersaks

Skiferøksen er et gammelt værktøj som er hurtigt og effektivt. Det er muligt at 
udføre alt skiferarbejde på taget, udelukkende ved hjælp af skiferøksen.

Udskiftning af enkelte skifre
Ved evt. udskiftning af enkelte skifre 
efter taget er oplagt anvendes speciel 
fjedre “Fix a slate” (figur 19) som 
fastholder skiferen uden synlige fast-
gørelser 

Hel skifer tilskåret til min.
halv bredde

1. Fjern den defekte skifer og  
de gamle søm.

2. Mål fra toppen af lægten til 
bunden af den fjernede skifer,
tillæg 20 mm. Resultatet er 
afstanden fra forkanten af 
reparationskiferen til hullerne,
hvor clipsen monteres.

3. Bor huller Ø 3 mm med ind-
byrdes afstand på 120 mm i 
den nye skifer.

4. Indsæt clipsen fra forsiden.

5. Skyd reparationsskiferen ind 
under de eksisterende skifre 
til clipsen klikker på plads.

Reparationsclips i rustfrit stål
Til udskiftning af enkelte skifre uden  
synlig fastgørelse.
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Indskudt skifer
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Indskudt skifer
Ved alle tagbegrænsninger såsom 
gavle, brandkamme, ovenlys, kviste 
mv. tilstræbes det at måle taget
op således, at det går op med hele
og halve skifersten. Dette er dog
i mange tilfælde ikke muligt, og vi
anbefaler derfor, at der gøres brug af
løsningerne i fig. 12 og 13, så der ved
tagbegrænsningerne ikke forekommer
for små skiferstrimler, som er svære
at fastgøre.

Ved figur 13 må det accepteres, at 
de lodrette skiferløb brydes inde på 
taget.

Begge løsninger kan også med fordel 
anvendes ved grater og skotrender. 

Figur 12

Figur 13
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Afsluttende skifer tilskåret af ekstra bred skifer (halvanden skifer)

Hel skifer tilskåret i bredden

Hel skifer tilskåret

Hel skifer tilskåret til min.  
halv bredde
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