
Forlænger tagets levetid

TAGRENOVERING

Alt i tag- og energiløsninger



En god tagrenovering giver et flot og holdbart tag 
med helt nyt udseende og med en forlænget levetid på
op til 10-15 år. Jydsk Tagtekniks renoveringskoncept
gør det nemt for dig og skånsomt for miljøet.

Mange tage, som er mellem 25 og 45 år gamle, har brug
for renovering eller udskiftning. Eternit® bølgeplader,
Eternit® skiferplader og betontegl er alle gode, solide og ro-
buste materialer til tagbelægning. Men efter 25-45 år i det
danske vejr med skiftende varme, kulde, fugt, frost og
sol, trænger selv det mest hårdføre tag til en gennemgang. 

Ved totaludskiftning af din tagbelægning kan nedtagning, 
bortskaffelse og deponering af det gamle Eternit® tag være en 
dyr affære. Men hvis taget ikke er nedslidt og i god stand, kan 
det med fordel renses og males frem for totaludskiftes. 

Efter rensning og maling får taget en helt ny slidstærk
overflade, der kan sikre en forlænget levetid på op til 10-15 år.
Samtidig beskyttes tagkonstruktionen mod fugt fra bl.a.
alger og mos på tagbelægningen. Belægninger på taget
transporterer nemlig fugt ind under pladerne, som kan
skade konstruktionen og forårsage frostsprængninger
og ødelagte plader.

Jydsk Tagteknik anvender kun miljøgodkendt specialudstyr 
til rensning og maling og skåner dermed både din økonomi, 
miljøet og taget.

5 arbEJdsgangE fornyEr diT Tag:  

1)  Taget højtryksrenses med vand ved brug af miljø- 
 godkendt udstyr. Vandet opsamles og renses i   
 specielle filtre og genanvendes i systemet. der er  
 altså tænkt på både miljø og vandforbrug.

2)  Taget skylles med rent vand, som skyller de sidste 
 urenheder væk.

3)  Taget behandles med specialvæske mod alger, 
 mos og lign.

4)  Taget grundes med specialgrunder, som styrker og 
 lukke overfladen og gøre den klar til malingen.

5) Taget males to gange med en meget robust special 
 tagmaling af markedets bedste kvalitet.
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GARANTERET TAGRENOVERING 

Som medlem af Dansk Byggeri Tagmalerforening sikrer vi 
dig som kunde. Medlemskabet betyder, at vi deltager i en 
række obligatoriske kurser, der sikrer et højt og ensartet 
niveau af det håndværksmæssige arbejde. Medlemsskabet 
betyder desuden, at Jydsk Tagteknik altid er opdateret 
indenfor branchens regler og miljøkrav. Blot 15% af alle 
tagrenoveringsfirmaer er medlem af Dansk Byggeri Tag-
malerforening, og kun medlemmer er omfattet af BYG 
Garantiordningen under Dansk Byggeri. BYG Garantien er 
din sikkerhed for kvaliteten af det udførte arbejde. 

Du har selv mulighed for at tjekke vores medlemskab på 
www.tagmalerforeningen.dk  og www.byggaranti.dk 

Antrasitgrå Mokka

Svenskrød

Teglrød

Mørk antracitgrå

Det er væsentligt billigere at vedligeholde end at skifte
tagbelægningen. Derfor er renovering af taget en rigtig god 
investering, der samtidig giver huset et helt nyt og smukt ud-
seende. Ved rensning og maling af taget har du mulighed for at 
skifte farve, og du kan vælge imellem 6 forskellige farer. 

Sort

Boligforening i Odder: 15.700 kvm. renset og malet af Jydsk Tagteknik

håndVærKErEns TryghEdsgaranTi 
Kun hos Jydsk Tagteknik får du den unikke Håndværk-
erens Tryghedsgaranti på tagrenovering. Håndværkerens 
Tryghedsgaranti giver dig størst mulige sikkerhed for den 
håndværksmæssige kvalitet af det udførte arbejde. 
Garantien dækker krav på følgeskader som kan henføres 
til det håndværksmæssige arbejde i 10 år efter arbejdets 
udførsel. – For din sikkerhed!



"

forebyg alger og mos på dit nyrenoverede tag og bevar 
den nye flotte overflade i mange år fremover. En miljø-
godkendt algebehandling forebygger alger og mos på 
taget, forlænger tagets levetid og får det til at fremstå 
flottere. 

Alger og mos gør taget sårbart, fordi rødderne gror
ned i de små revner, suger vand til sig og får taget til at
revne, når frosten sætter ind. Med en årlig algebehandling
forlænger du tagets levetid. Mos og alger fjernes med et 
miljøgodkendt algebekæmpende middel, hvorefter tagrenden 
rejses, og væsken opsamles i en specialbeholder. Vores 
medarbejder tjekker samtidig taget for eventuelle skader.  
Vores metoder og algemidler lever 100% op til det skærpede 
danske miljøkrav for algebehandlinger.

Vi har fået renset og malet vores tag af Jydsk Tagteknik. Vi har 
i flere år gået og overvejet frem og tilbage, om vi skulle lægge 
et helt nyt tag, eller om vi kunne nøjes med at give taget nyt 
liv med en renovering. Og efter mødet med Jydsk Tagtekniks 
konsulent var vi ikke længere i tvivl om, at en tagrenovering med 
grundig rensning og maling af taget var den optimale løsning 
for os her og nu. Det er langt billigere end et nyt tag og holder 
i op til 20 år, så i forhold til vores økonomi og fremtidsplaner 
var det oplagt for os at renovere. Og så har vi tilmed fået de 
bedste håndværksgarantier på renoveringsløsningen, hvilket 
var helt afgørende for, at vi valgte Jydsk Tagteknik. En anden 
sidegevinst er, at vi rent faktisk føler, at vi har fået nyt tag 
efter renoveringen, for det fremstår langt flottere og mere 
gennemført end vi overhovedet havde forestillet os forinden. 
Så vi er virkelig glade for at vi valgte at få renset og malet taget 
– takket være konsulentens saglige rådgivning og hans hjælp 
til at lave helhedsvurderingen af vores hus, husets værdi, 
vores fremtidsplaner og økonomi. så tusinde tak til Jydsk 
Tagteknik og varme anbefalinger til andre, der drømmer 
om et ”nyt” tag til fornuftige penge.
 
 

JEns grosEn MadsEn,  
husEJEr hinnErup

aLgEbEhandLing  –  forlænger tagets levetid

afdeling nord- og Midtjylland | afdeling sønderjylland og fyn | afdeling sjælland  | Kontakt os på tlf. 70 15 33 44

Jydsk Tagteknik tilbyder dig at låne hele beløbet til din tag-
renovering til en fleksibel rente og løbetid, som er tilpasset 
netop din økonomi. Vi samarbejder med anerkendte Resurs 
Bank og lånet er uden sikkerhed i dit hus og kræver alene 
Resurs Banks godkendelse af dig.  få et uforpligtende 
tilbud fra vores konsulent – det tager bare 10 minutter. 

fordELagTig finansiEring

BESTil ET graTis og 
uforpLigTEndE TagTJEK 

på Tlf. 70 15 33 44  
AllEREDE i DAG!

TiLMELd dig aLgEsErViCE
Når du tilmelder dig Jydsk Tagtekniks 
algeservice, er du med til at sikre dit 
tags holdbarhed. Du kan vælge enten at få en enkelt 
algebehandling med tagtjek, eller du kan tilmelde dig vores  
abonnement, så du automatisk er sikret en algebehandling inkl. 
gratis tagtjek hvert år. Aftalen kan altid opsiges skrifteligt.

læs mere og tilmeld dig algeservice i dag på
www.jydsktagteknik.dk eller telefon 70 15 33 44.


