S TÅ L T R A P E Z P L A D E R

Fordele:

BRUGSOMRÅDER
Ta g e
Vægge
Indhegninger

Mange anvendelsesområder ved
huse, gårde, om- og nybygninger.

Anlæg
Beklædninger
Skillevægge
Afdækninger
Gavlbeklædninger

Lav vægt. Lette at transportere.
Nem håndtering og opbevaring.
Faguddannet håndværkerhjælp er
ikke nødvendig.

Fodblik

Fodblikket er den første tilbehørs-del der
skal bruges for at afvande taget. Det
monteres efter monteringen af
tagrenderne, men før undertaget. Når
fodblikket monteres skal gå 5 cm ud i
tagrenden.

OP TIL

10 ÅRS
GARANTI*

Vindskedeproﬁlet

Vindskedeproﬁlet sørger for, at afvande
afslutningen på taget ved siderne.

Tr a p e z p l a d e r

10 års garanti på lakerede- og 2
års garanti på zink trapezplader.

Boreskruer

Økonomisk løsning. Ingen
efterfølgende
vedligeholdelsesomkostninger.

Disse skruer bruges til fastgørelse af stål
trapezpladerne og tilbehøret. Skruerne har
en EPDM tætning og fås i de samme
farvevarianter som stål trapezpladerne.
Der skal bruges ca. 10 skruer per m2
tagﬂade.

* Ifølge producentens garantibestemmelser.

Tagrygningsproﬁl

Tagrygningen monteres over to tagﬂader
der mødes i kip. Det fastgøres med skruer
ovenpå stål trapezpladerne.

S TÅ LTA G

VÆLG RIAS STÅL TRAPEZPLADER!

RIAS stål trapezplader er praktiske,
økonomiske og lette at montere.
God løsning til mange letvægtsbyggerier!

IDEELT FORHOLD MELLEM
PRIS OG KVALITET
10 ÅRS GARANTI

2 ÅRS GARANTI

Teglrød

Zink

Grå

Stål trapezpladen i proﬁl

Standardmål

Pladestyrke

Tolerance

Forzinkning

Lakeret

0,40 mm

+/- 0,05 mm

275 g/m²

Forzinket

0,40 mm

+/- 0,05 mm

275 g/m²

Laklag
32ɥm

Max. belastning

Garanti

Længde

906

120 kg/m²

10 år

10

120 kg/m²

2 år

17

10

1
12

100

21

121
845

21

MONTERINGSVEJLEDNING TIL RIAS STÅL TRAPEZTAGPLADER

Før montering skal beskyttelsesfolien fjernes
fra oversiden af trapezpladerne.

Fodblikket monteres til trækonstruktionen efter
montering af tagrenderne, men før evt.
undertag/membran. Hvis der skal monteres undertag
skal det dække hele konstruktionen, hvorpå der skal
monteres afvandingssystem, tagrender og fodblik.
Fodblikket skal fastgøres ovenpå undertaget.

Til montering af stål trapezpladerne bruges
boreskruer i størrelsen 4,8x35 mm. Skruerne har en
EPDM tætning og fås i de samme farvevarianter som
stål trapezpladerne. Der skal bruges ca. 6-10 skruer
per m2 tagﬂade og den maksimale lægteafstand bør
ikke være over 40 cm.

Ved montering af stål trapezpladerne skal pladerne
overlappe hinanden med de falsede proﬁler. Når
skruen skrues gennem begge plader forstærkes det
overlappende område. Til siden udgør overlapningen
altid én bølge og overlapningen i længden bør altid
være mindst 7 cm.

De sidste stål trapezplader der lægges skæres til i
den nødvendige bredde.

Vindskedeproﬁler bruges til, at afslutte
taget på siderne og ved gavle. De skal
monteres ovenpå trapezpladerne og
sidebeklædningen, op mod tagkanten
og fastgøres med skruer.

Tagrygningen lukker taget af mellem
to tagﬂader, der mødes i kip. For at
styrke taget bør der skrues skruer i
hver anden af stål trapezpladernes
bølger.

