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Kjære blikkenslager!

Oppdragsgiveren din har bestemt seg 
for RHEINZINK, og dermed for et høy-
verdig og varig materiale. Men bare 
når oppbevaring og bearbeiding svarer 
til kvaliteten av materialet, vil det vare 
lenge og være vedlikeholdsfritt. Derfor 
er det påkrevet med korrekt behandling 
av materialet RHEINZINK. Enten det er 
snakk om transport, lagring eller bear-
beiding. Helt til montasjen er avsluttet, er 
det ganske mye man kan gjøre feil. 

Denne lille sjekklisten gir deg et innblikk 
i de viktigste reglene du er nødt til å ta 
hensyn til når du arbeider med RHEIN-
ZINK. Les den nøye – og ha den helst i 
nærheten av deg når du jobber.

Vi ønsker lykke til med arbeidet!

Vennlig hilsen
RHEINZINK-teamet

PS: Dette er også et verktøy for arkitekter

SJEKKLISTE

 
Sjekkliste

Viktige punkter å ta hensyn til

Pass på!

Advarsel om feil utførelse

Informasjonsindeks

VIKTIG INFORMASJON!

Klikk også på www.rheinzink.no for mer informasjon, temablader, detaljer og teknisk informasjon
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VERDENS ENESTE NATURLIGE FOR-

PATINERT OVERFLATE. SINKTYPISK 

PATINA DIREKTE FRA VERK. 100 % 

NATURLIG, RESIRKULERBAR OG 

GJENBRUKELIG.

PRODUKTOVÉ LÍNIE

ET MERKER – 
5 PRODUKTLINJER

PRODUKTER 
FOR ETHVERT 
PROSJEKT

RHEINZINK-CLASSIC RHEINZINK-prePATINA

bright-rolled

EKTE.

LEVENDE.

PATINERES OVER TID.

VALSEBLANK TITANSINK; NATURLIG 

BLANK OVERFLATE SOM PATINERES 

MED TIDEN.

blue-grey

graphite-grey

FORPATINERT.

SELVLEGENDE.

PATINERES VIDERE.

CLASSIC

prePATINA
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ESTETISK, HARMONISK SAMSPILL 

MED OMGIVELSENE, SEMI-TRANS-

PARENT SINKTYPISK OVERFLATE.

SKYGREY OG BASALTE. STILREN ELE-

GANSE, URBANT UTTRYKK, FOSFA-

TERTE OVERFLATER MED MANGE DE-

SIGNMULIGHETER.

EFFEKTFULLE DESIGNMULIGHETER. 

INDIVIDUELLE, UTTRYKKSFULLE FAR-

GESAMMENSETNINGER.

RHEINZINK-GRANUM

skygrey

basalte

STILREN.

MATT UTSEENDE.

ALLSIDIG.

RHEINZINK-PRISMO

red

green

LAKKERT.

NATURENS FARGER.

SEMI-TRANSPARENT.

gold

blue

brown

RHEINZINK-artCOLOR

nut-brown

blue

FARGERIKT.

LIVLIG.

UBEGRENSET.

pure-white

moss-green

pearl-gold

tile-red

black-greyblack

PRISMO

artCOLOR

GRANUM
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Hva er RHEINZINK?

RHEINZINK er titansink som definert i 
NS EN 988 og er sertifisert i henhold 
til NS EN ISO 9001:2000.  Materialet 
har god formbarhet (duktilitet) og lar 
seg dermed enkelt bearbeide. Det at be-
standdelene av legeringen er så nøyak-
tig definert, fungerer som en garanti for 
at våre produkter har lang levetid og likt 
utseende fra produksjonen. RHEINZINK 
har, blant tynnplateprodusentene, det 
laveste CO2 utslipp under produksjonen 
og bidrar dermed til klimabeskyttelsen.

RHEINZINK-materialegenskaper
 ■ Smeltepunkt: 418 °C
 ■ Spesifikk vekt: 7,2 g/cm3

 ■ Ekspansjonsfaktor:  
2,2 mm/m x 100 K

 ■ Kjemisk sammensetning/ 
legeringsbestanddeler: 
99,995 % finsink, renhetsgrad 
0,08-1,00 % Kobber 
0,07-0,12 % Titan

RHEINZINK garanterer nøyaktige lege-
ringsforhold, slik at det blir en naturlig 
patinering over hele bygningen. Mate-
rialet bør ikke kombineres med sink fra 
andre produsenter.

Sertifisering av RHEINZINK
 ■ Naturlig materiale
 ■ Lavt energibehov
 ■ Lang levetid
 ■ Sikret materialkretsløp
 ■ Høy gjenbruksandel > 95 %
 ■ Elektromagnetisk stråling, fra f.eks. 

høyspentledninger, blokkeres 
effektivt

 ■ ISO 9001:2008
 ■ ISO 14001:2004
 ■ ISO 50001:2011

Hvordan leveres RHEINZINK?
 
RHEINZINK-bånd (coil) 

 ■ Standardbredde taktekking:  
670 mm (370, 470 og 570 mm) 

 ■ Standardbredde fasadekledning: 
Maks. 570 mm (370 og 470 mm)

 ■ Standard tykkelse:  
0,7 mm, 0,8 mm og 1,0mm

 ■ Storcoilvekt: 500 og 1000 kg
 ■ Småcoilvekt: 100 og 250 kg
 ■ Innvendig diameter:  

≥ 500 kg = 508 mm 
< 500 kg = 300 mm

RHEINZINK-plater
 ■ Standardbredde: 1000 mm
 ■ Standardtykkelse:  

0,7 mm, 0,8 mm, 1,0 mm
 ■ Standardlengde:  

2000 mm, 2500mm, 3000 mm
 ■ Vekt pr. pall:  

Min. 250 kg og maks 1000 kg

 ■  RHEINZINKcoil og plater leveres 
på tre pall med vokspapir/folie som 
emballasje.
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    Metalltykkelse 

    Coilnummer

    År    

    Dag/måned  

    Ovnsnummer

 RHEINZINK-prePATINA® – EN 988 Titanzink/Titanium Zinc/Zinc titane –      RHEINZINK® – Datteln – MADE IN GERMANY – TÜV QUALITY ZINC – Rückseite/back side/verso          – RHEINZINK-prePATINA® – 123456/78  0,70

 RHEINZINK-prePATINA® – EN 988 Titanzink/Titanium Zinc/Zinc titane –      RHEINZINK® – Datteln – MADE IN GERMANY – TÜV QUALITY ZINC – Rückseite/back side/verso          – RHEINZINK-prePATINA® – 123456/78  0,70

 RHEINZINK-prePATINA® – EN 988 Titanzink/Titanium Zinc/Zinc titane –      RHEINZINK® – Datteln – MADE IN GERMANY – TÜV QUALITY ZINC – Rückseite/back side/verso          – RHEINZINK-prePATINA® – 123456/78  0,70

 RHEINZINK-prePATINA® – EN 988 Titanzink/Titanium Zinc/Zinc titane –      RHEINZINK® – Datteln – MADE IN GERMANY – TÜV QUALITY ZINC – Rückseite/back side/verso          – RHEINZINK-prePATINA® – 123456/78  0,70

 RHEINZINK-prePATINA® – EN 988 Titanzink/Titanium Zinc/Zinc titane –      RHEINZINK® – Datteln – MADE IN GERMANY – TÜV QUALITY ZINC – Rückseite/back side/verso          – RHEINZINK-prePATINA® – 123456/78  0,70

Kjennetegn – ganske sikkert
RHEINZINK plater, coils og takav-
vanningskomponenter er nøyaktig mer-
ket med et lett gjenkjennelig stempel eller 
pregestempel som inneholder material-
data og sertifiseringer. Det gjør det en-
klere å følge opp eventuelle klager, også 
når bygningsdelene allerede er montert.

Les mer om våre sertifikater
og miljødeklarasjoner her
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Hvordan transporterer og lagrer man 
RHEINZINK riktig?

Ytre påvirkning

 Bitumenkorrosjon 
(Oksidasjonssyrekorrosjon)

 ■ Ved taktekkinger med bitumen/papp 
eller visse PVC produkter kan det 
vaskes ut sure stoffer (lav pH-verdi) 
og avrenning av dette kan føre til 
korrosjon i renner og nedløp. Ved 
bruk av et strøk beskyttende stoff 
(type ENKE Metal Protect) kan dette 
unngås. Hele RHEINZINK-overflaten 
bør behandles.

 ■ Sørg for at produsenten av tekkemate-
rialet bekrefter skriftlig at det egner seg 
til bruk sammen med RHEINZINK.

 Korrosjon ved kontakt med 
metaller

 ■ Unngå å legge kobber over sink, 
avrenning vil skade sinken.

 ■ RHEINZINK kan kombineres med 
aluminium, rustfritt stål og galvanisert 
stål. 

 Mørtelkorrosjon

 ■ Unngå kontakt med frisk mørtel/be-
tong (høye basiske pH-verdier)

 ■ Beskyttelsestiltak f.eks. påføring av 
beskyttende stoff over hele overflaten 
type ENKE Metall Protect.

 Varmtvannskorrosjon

 ■ Ta hensyn til konstruksjonens oppbyg-
ging, f.eks. minste takhelling, sammen-
føyningsmetode, underlag, lufting osv.

 ■ Bruk alltid strukturmatte

Hva må man passe på ved 
bearbeidingen?

 ■ Coiler må ikke veltes eller slenges 
omkring

 ■ Ikke gå på profilene
 ■ Profiler/ranker må ikke bøyes eller 

emballeres av ufaglærte
 ■ Må ikke plasseres på fuktig underlag

Hvordan kan RHEINZINK-overflaten 
bli skadet?

 ■ Ved gal lagring/transport kan det 
oppstå sinkhydroksid (ingen reduk-
sjon av holdbarheten, kun en optisk 
mangel) 

 ■ Ved negative egenskaper fra andre 
byggematerialer eller kontakt med 
andre metaller, som f.eks. kobber.

Når sink blir fuktig under lagring eller 
transport, oksiderer materialet på kon-
taktflatene til profiler som ligger oppå 
hverandre, og ved mangel på oksy-
gen dannes sinkhydroksid. Dette hvite 
dekksjiktet, som ikke er løselig i vann, 
ødelegger utseendet til sinken og kan 
vanskelig fjernes. Det er imidlertid ute-
lukket at dette har noen negativ på-
virkning på materialets holdbarhet.

 ■ Lastebiltransport må ikke foregå 
uten presenning

 ■ Lagres tørt og luftig
 ■ Må ikke plasseres på fuktig 

underlag
 ■ Må ikke emballeres i bygnings-

tfolie uten luftsirkulasjon
 ■ For etterarbeid ved malere og 

murere osv. gjelder følgende:  
Fjern beskyttelsesfolien etter at 
dagens arbeid er utført!

 ■ Profilerte baner skal alltid 
transporteres stående og IKKE 
liggende

 ■ På verksted, Lager eller byggeplass 
brukes et tørt og gjennomluftet rom, 
eller lagring i containere med lufting.

Sinkhydroksid (hvit rust)
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 ■ Papptaket beskytter konstruksjonen i 
byggeperioden

 ■ Over papptak skal det alltid benyttes 
RHEINZINK AIR-Z strukturmatte

 ■ Ved takhellinger fra 5° skal det 
alltid benyttes en strukturmatte over 
bygningsplater.

 ■ Strukturmattens hensikt er å føre 
bort kondensvann/damp slik at det 
ikke blir stående og det blir fare for 
svettevannskorrosjon.

 ■ Struktursjiktet gir en svak ventilering 
for sink men kan ikke erstatte lufte-
sjiktet i konstruksjonen

 ■ RHEINZINK har to typer strukturmat-
ter: AIR-Z, strukturmatte uten duk og 
VAPOZINC, en strukturmatte med en 
diffusjonsåpen duk 

 ■ I tilfelle av dobbelt skillelag skal det 
øverste være en strukturmatte

 ■ Valg av skillelag er avhengig av 
undertak, takkonstruksjon, bygge-
prosess og avslutninger mm.

 ■ Strukturmattene reduserer også 
slagregnstøy med opp til 9 db

Verntilert takkonstruksjon 1
med bordkledning uten strukturmatte

 ■ RHEINZINK kan monteres direkte 
på et undertak med bordkledning 
undertak.

 ■ Enkel festing av klammerne
 ■ Optimal ventilering/lufting
 ■ Optimal isolering som følge av 

vindsperre
 ■ Motstandsdyktig mot drivsnø
 ■ Motstandsdyktig mot brennende 

gjenstand som faller ned på taket og 
mot strålevarme

Ventilert takkonstruksjon 2 
med strukturmatte over undertak av 
kryssfiner/OSB III

Tab. 1: Luftesjikt i forhold til takvinkel 

 ■ ikke bruk sperresjikt som kan holde 
på vann eller er glatt

 ■ unngå doble sperresjikt
 ■ motstandsdyktig mot brennende 

gjenstand som faller ned på taket og 
mot strålevarme

1 RHEINZINK-stående dobbeltfals

2  Egnet strukturmatte 

3 Kryssfiner/OSB3

4 Luftspalte (se tabell 1)

5 Isolering/taksperrer

6  Diffusjonssperre (skjøter/kantavslutninger li-

mes og festes mekanisk)

1
2
3

4

5

6

1 RHEINZINK-stående dobbeltfals

2 Bordkledning 123 mm x 21 mm

3 Luftspalte (se tabell 1)

4 Sperresjikt som undertak (også vindsperre)

5 Isolering/taksperrer

6  Kontinuerlig dampsperre (skjøter/kantavslut-

ninger limes og festes mekanisk)

t

1

5

6

2
3
4

~ 8 mm

Strukturmattene Vapozinc (med 
diffusjonsåpen duk) og AIR-Z (uten 
duk) fra RHEINZINK

Takvinkel ≥ 5° til ≤ 15° > 15°

Lufterom, min. høyde 80 mm 40 mm

Inn-/utlufingsspalte, min. netto bredde 40 mm 30 mm

Brutto tverrsnitt strekkmetall med RHEINZINK,  
63 % perforeringsgrad ca. 65 mm ca. 50 mm

Brutto tverrsnitt perforert plate med RHEINZINK plate,  
45 % perforeringsgrad ca. 90 mm ca. 70 mm
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Fastsone inndeling

 ■ Avhengig av takvinkel
 ■ 1-3 meters soner ved banelengder 

under 10 meter (skravert felt)
 ■ 3 meters soner ved banelengder 

over 10 meter
 ■ På resten av takflaten benyttes glide-

klammer

Klammerinnfesting, 
min. antall klammer

 ■ Antallet er avhengig av bygnings-
høyden og banebredde/tykkelse i 
forhold til belastningen på taket.

 ■ Spør alltid rådgivende ingeniør/ 
arkitekt om vindlast der hvor prosjek-
tet ligger.

1-3 m

1/2 1/2 2/3 1/3 3/4 1/4 Topp

5° > 5°-10° > 10°-30° > 30°

1-3 m 1-3 m 1-3 m

Fastklammer

Glideklammer

Coilbredde [mm] 500 570 600 670 700

Banebredde [mm] 430 500 530 600 630

Beregnet 
vindlast
[kN/m²]

Klammer-
antall
[stk]

Klammer-
avstand

[mm]

Klammer-
antall
[stk]

Klammer-
avstand

[mm]

Klammer-
antall
[stk]

Klammer-
avstand

[mm]

Klammer-
antall
[stk]

Klammer-
avstand

[mm]

Klammer-
antall
[stk]

Klammer-
avstand

[mm]

-0,3 5,0 500 4,0 500 4,0 500 3,5 500 3,5 500

-0,6 5,0 500 4,0 500 4,0 500 3,5 500 3,5 500

-0,9 5,0 500 4,0 500 4,0 500 3,5 500 3,5 500

-1,2 5,0 500 4,0 500 4,0 500 3,5 500 3,5 500

-1,5 5,0 500 4,0 500 4,0 500 3,5 500 3,5 500

-1,8 5,0 500 4,0 500 4,0 500 3,5 500 3,5 500

-2,1 5,0 500 4,0 500 4,0 500 3,5 460 3,5 440

-2,4 5,0 500 4,0 500 4,0 460 4,0 400 4,0 380

-2,7 5,0 500 4,5 440 4,5 400 4,5 360 4,5 340

-3,0 5,0 460 5,0 400 5,0 360 5,0 320

-3,3 5,5 420 5,5 360 5,5 340 5,5 300

-3,6 6,0 380 6,0 320 6,0 300 6,0 260

-3,9 6,5 340 6,5 300 6,5 280

-4,2 7,0 320 7,0 280 7,0 260

-4,5 7,5 300 7,5 260 7,5 240

-4,8 8,0 280 8,0 240 8,0 220

-5,1 8,5 260 8,5 220 8,5 220

Anmerkning:
 ■ Minimum klammerantall avrundet til 0,5.
 ■ Maksimum klammeravstand er trinnjustert til 20 mm.
 ■ Klammer avstand er fra midt til midt på klammeret.
 ■ Ved vindlaster over den røde linjen er maks klammer avstand satt til 500 mm.
 ■ Ved bruk av snøfangere må antallet faste klammer økes. Konf. RHEINZINK

Minimumsantall RHEINZINK klammer (pr. m2) maks avstand i mm i forhold til vindlast
Basis: Uttrekkskraft FR,d opptil 600 N/klammer (inkl. sikkerhetskoeffisient på 1,5) 
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RHEINZINK-dobbeltfals

Aksemål (cc)

3-5 mm

 ■ Overflater: CLASSIC, prePATINA, 
artCOLOR, GRANUM og PRISMO  

 ■ Metalltykkelse: 0,7 og 0,8 mm
 ■ Coilbredde:  

fra 370 til 670mm avhengig av 
produktlinje

 ■ Coilbredde minus 70 mm (falstap) = 
ca. aksemål

 ■ Ved takhellinger som er ≥ 5° og  
≤ 10° skal det brukes tetningsbånd

 ■ Ved montering med tetningsbånd må 
falsene lukkes til stående vinkelfals 
direkte etter legging, i en avstand av 
ca. 0,5 m.

 ■ Bearbeidingstemperatur ved falsar-
beider er ≥ 10° metalltemperatur

 ■ Ved materialtemperaturer under 10° 
må man bruke varme, og da varm-
luft og IKKE åpen flamme

Lavfals 
Høyfals

10 mm

~
 2

5
 m

m

1 2 3

Tetningsbånd

9 mm 

RHEINZINK-smårute

 ■ Overflatekvalitet: CLASSIC og 
prePATINA

 ■ Takvinkel ≥ 25°
 ■ Undertak: Alltid full understøttelse 

med rupanel (uten underlag) eller 
kryssfiner/OSB 3 med en struktur-
matte

 ■ Metalltykkelse: 0,7 mm
 ■ Størrelser: på forespørsel
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Limbånd

Takfot på trekonstruksjon med 
negative detaljutførelser

Takfot på trekonstruksjon uten 
strukturmatte

 ■ Takhelling ≥ 5°
 ■ Tilpass takbordet til kroktykkelsen
 ■ Rennekrokene nedfelles
 ■ Festebeslag av  

galvanisert stål 1,0 mm
 ■ RHEINZINK-sprangblekk 0,7 mm
 ■ Stående, rund takfotavslutning, 

ombrett rundt sprangblekk skal  
ikke lukkes

 ■ Overhold ekspansjonsområdet
 ■ Fasit: Sikkert avløp ved kanten av 

takfoten, ingen vannansamling!

1 Takfotbord, senket

2 Festebeslag av galvanisert stål 1,0 mm

3 Sprangblekk av RHEINZINK, 0,8 mm

4 Rund takfotavslutning med omslag

5 Takrenne, rennekroker

6  Monter klammer umiddelbart etter  

sprangblekket (ca. 200 mm)

7 Drypplate for funksjonsnivå

Detalj: Sprangblekk

Takfotavslutning med strukturmattet

 ■ Takhelling ≥ 5° ≤ 10°  
(mindre detaljer)

 ■ Vannfals ved enden av sprang-
blekket = reduserer kapillaritet 

 ■ Sprangblekk med vinkling på 5° til 
10° i banenes innhektingsområde = 
forbedrede avløpsegenskaper

 ■ Fjern ca. 50 mm strukturmatte
 ■ Lim duken på sprangblekket
 ■ Ta hensyn til ekspansjonsområdet 

(ikke legg strukturmatten over for-
kanten av sprangblekket!)

3

5

1

2

4

6

7

Stående, rund takfotavslutning

Stående, rett takfotavslutning

(bare for bruksområder der det 

ikke stilles store krav til utseendet)

Stående, skrå takfotavslutning

~ 200 mm

Ad 1: Kullslåtte takfotdetaljer = 
spenningssprekker mulig
Ad 2: Temperaturavhengig leng-
deendring (sammentrekning av 
rankene) ikke mulig = Utbuling eller 
spenningssprekker

1

2

 ■ Takfotbord ikke senket
 ■ Rennekroker ikke innfelt
 ■ Sprangblekk uten forsinkede 

festebeslag (ustabilt)
 ■ For lang takfotavslutning  

ca. 60 mm
 ■ Ombrett er helt sammenklemt
 ■ For lite ekspansjonsområde

Fasit: 
 ■ „utett takfot“ mulig som følge av 

reduksjon av takhelling ved av-
løpskanten til   ≤ 5° pga. oven-
nevnte dårlige detaljløsninger

 ■ Kapillærinntrengning som følge 
av ekstremt flat helling (ugunstige 
avløpsegenskaper)

 ■ Vannansamling fører til hvitrust
 ■ Manglende ekspansjonsområde, 

derfor begynner ranken å bule 
ut som følge av sammentrekning 
ved lave temperaturer = motfall 
mulig
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Pulttak, møne uten ekspansjonsom-
råde og for lav avslutningshøyde

 ■ Utett avslutning pga. manglende 
banekantavslutning

 ■ For lang takfotavslutning og 
manglende ekspansjonsområde = 
mulige utetthete

 ■ Kullslått fals med for skarpe kan-
ter = Materialet klemmes fast

 ■ Manglende vannfals
 ■ For lav avslutningshøyde
 ■ Manglende ekspansjonsområde 

= buler, spenningssprekker osv.

Saltak, møne med utlufting Pulttak, møne med trelist Pulttak, møne som takfotavslutning

 ■ Underkonstruksjon i tre
 ■ Oppbrett mot lyre ved møne er 

avhengig av takhelling 
 ■ Øvre avslutning altid med vannfals 
 ■ Utførelse baneavslutning:  

Kullslått fals eller paraplyfals (kull-
slåtte falser må ikke settes opp med 
skarpe kanter, dette for å unngå 
sprekker i materialet)

 ■ Ta hensyn til størrelse på luftinntak 
og utluftingsåpninger

 ■ Beregne plass til ekspansjonsområde 
for banene

 ■ Uten funksjonsnivå har man bare 
begrensede muligheter til å få til en 
løsning som beskytter mot drivsnø.

 ■ Andre lave mønedetaljer kan bru-
kes, ta kontakt med RHEINZINK

 ■ RHEINZINK-avdekning på fasaden, 
avhengig av bygningshøyde  
≥ 50 mm/80 mm/100 mm 

 ■ Utførelse baneavslutning med kull-
slått fals med avslutningshøyde  
≥ 60 mm; 

 ■ Ved tilslutning til ekspansjonslist  
(≥ 40 mm) er møneavslutningen ≥ 
20 mm høyere enn bestemt og man 
avslutter med vannfals

 ■ Utfør ekspansjonsområdet for ranker 
≥ 15 mm

1 RHEINZINK-avdekningsbeslag

2 Festebeslag av galvanisert stål 1,0 mm

3 Trekonstruksjon bordkledning 148 mm x 23 mm

4 Perforert plate som beskyttelse mot drivsnø

5 Baneavslutning med kullslått fals

6 Baneavslutning med paraplyfals

1 RHEINZINK-avdekning

2 Festebeslag av galvanisert stål 1,0 mm

3 Trelist, høyde ≥ 60 mm

4 Baneavslutning som bakbrettet fals

5  Avdekning fasade avhengig av  

bygningshøyde ≥ 50 mm 

3

4
6

5

1
2

3

1

2

4

5

Klikklistavslutning mot pulltak møne 
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Vinkelrenne nedfelt på strukturmatte

 ■ Når takhellingen er ≤ 10°
 ■ Vinkelrennebredde ≥ 150 mm
 ■ Vinkelrennehøyde ≥ 60 mm
 ■ Plasser vinkelrennen i takfotområdet 

på høyde med takrennen
 ■ Plasser snøfangersystemet 
 ■ Ekstra taktetning på trekonstruksjon 

ca. 50 cm bred (strukturmatte)
 ■ Planlegg med krysslufting i vinkel-

renneområdet!

Vinkelrenne fordypet med koniske 
ranker

Vinkelrenne med hakefals og 
tilleggsfals

Vinkelrenne med hakefals

 ■ Når takhellingen er ≥ 5° og ≤ 10°
 ■ Banebredde takfot min. 100 mm
 ■ Krevende/vanskelig for baneleng-

der som er ≥ 6 m pga. skråskårne 
bånd og falseproduksjon for koniske 
baner

 ■ Optimalt: Fordypet vinkelrenne

Falset vinkelrenne

 ■ Kun vinkelrennelengder på opptil 
maks. 3 m

 ■ Tak- og vinkelrenneranker er fast 
forbundet med hverandre ved fal-
sing. Spenningssprekker oppstår 
som følge av forskjeller i tempera-
turbetingede lengdeendringer

 ■ Vanskelig utførbare sammenføy-
ninger (materialutsnitt osv.)

Innvendig firkantrenne

≥ 150 mm

 ■ Når takhellingen er > 10°
 ■ Tilskjæringsmål ≥ 800 mm 
 ■ Tilskjæringsmål tilleggsfals ≤ 80 mm, 

loddes på banene
 ■ Profilskjøter ved vinkelrennehelling  

≤ 10°, loddes med ekspansjonsbånd 
 ■ Utførelse av tilleggsfals (se side 17)
 ■ Planlegg med krysslufting i vinkelren-

neområdet!

 ■ Når takhellingen er ≥ 25° (35° *)
 ■ Utførelse med vannfals,  

bredde 50 mm
 ■ Tilskjæringsmål ≥ 400 mm
 ■ Profilskjøter som hakefals, overlap-

ping med dryppkant eller  
lodding med ekspansjonsbånd 

 ■ Planlegg med krysslufting i vinkel-
renneområdet!

 ■ Planlegg med overløp: Utførelse i 
henhold til rennestørrelse (beregning)

 ■ Vi anbefaler at man bruker en type 
membran i selve rennen i stedet for 
sink

 ■ Varmekabler i rennen
 ■ Planlegg nedløp fra sikkerhetsrennen

* i snørike områder
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Grat med list og listelokk Grat uten list, men med kappe

Grat eller møne som stående 
dobbeltfals

 ■ Bare for banelengder < 3 m,  
ellers er det problematisk:  
Temperaturbetingede spennings-
sprekker!

 ■ Skjevt falseforløp langs grat eller 
møne

 ■ Selv ved bruk av varme kan 
sprekkdannelse oppstå

Vindski med trelist

Vindski for arker, beslag og små 
områder med korte ranker

 ■ Avslutningshøyde ≥ 25 mm som pro-
filbeslag eller beslag for stående fals

 ■ Egnet til bruk ved runde arker og 
små flater med takhelling  
≥ 15°(bruk tetningsbånd) 

 ■ Avslutningsdetaljer

Veggavslutning (pipeavslutning)

 ■ Avslutningshøyde  
≥ 80/100/150 mm

 ■ Øvre avslutning med vannfals
 ■ Avsluttes på mur med en slisse
 ■ Avsluttes på puss med en spesial-

profil
 ■ Eller føres opp under fasadekled-

ningen 

 ■ Avslutningshøyde ≥ 40 mm
 ■ Utførelse: Kullslått fals
 ■ Falsene kan møte hverandre
 ■ Konstruksjons- og ekspansjonsmessi-

ge fordeler i forhold til „valmfals eller 
mønefals som stående dobbeltfals“

 ■ Tilpasning av avslutningshøyden 
med vindski og pulttakmøne med list

 ■ Avslutningshøyde ≥ 40 mm
 ■ Alternativ til „Grat med list og 

listelokk”
 ■ Utføres med kullslått fals
 ■ Kontinuerlig falsing mulig
 ■ Smalere løsninger, egnet for mindre 

takflater og arker

 ■ Avslutningshøyde ≥ 40 mm
 ■ Utførelse: Rankeavslutning på siden, 

med vannfals
 ■ Tildekning av beslagsbredden i fasa-

deområdet, avhengig av bygnings-
høyden ≥ 50 mm eller ≥ 100 mm

 ■ Tilpasning av avslutningshøyden 
koordineres med øvrige avslutninger 
(grat og pulttakmøne)
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Monteringsforløp for pulttak 
uten takgjennomføring

 ■ Takhelling 5°
 ■ Rankelengde 10 m (maks. 16 m), 

banebredde max. 500 mm
 ■ Lukkes med falsemaskin
 ■ Helst 0,8 mm materialtykkelse

Planlegging /arbeidstrinn:
 ■ Symmetrisk rankeinndeling, vind-

skiranke nr.1 og 12, tilpasningsranke 
Oppkant ≥ 40 mm med vannfals 

 ■ Ikke del opp rankene, en hel bane-
lengde

 ■ Detaljer takfot og pulttakmøne  
(se side 11, 12)

 ■ Lengdetillegg for ranken: Ca. 15 cm 
for takfot, ca. 10 cm for møne

 ■ Kontrollere profilmål
 ■ Profilering av rankene med false-

maskin, lavfals 9 mm, ingen plussto-
leranse

 ■ Høyfals (loddrett flens) 10 mm,  
toleranse ± 0,5 mm

 ■ Hvis målene ikke overholdes, kan 
ikke falsen lukkes maskinelt.

 ■ Marker fastklammerområdet 
 ■ Fordel fastklammer i henhold til 

innfestingstabell
 ■ Fastklammersone (se side 9)
 ■ NB: Falser bør ikke stå åpne over 

natt

Monteringsforløp for saltak  
med valm 

Takgjennomføring:  
Topp utføres med kile og tverrfals,
Bunn avsluttes med paraplyfals,
Sidene avsluttes med ekspansjonslist 
og stående dobbeltfals

 ■ Rankelengde ≤ 10 m
 ■ Takhelling ≥ 5°
 ■ Takgjennomføringer, venstre takside: 

takfotområde (1), midten av taket 
(2) og møneområde (3)

 ■ Takgjennomføringer, høyre takside: 
(4) og (5) plassert etter hverandre

Planlegging /arbeidstrinn:
 ■ Valmområdet: Plassering av grat-  

og ekspansjonslister (8)
 ■ Ta hensyn til leggeretningen
 ■ Møneutførelse (se side 12)
 ■ Fastklammersone (se side 11)
 ■ Klammeravstander (se side 11)
 ■ NB: Falser bør ikke stå åpne over 

natt 
 ■ Gjennomføring (2): Innenfor feste-

klammerområdet uten ekspansjons-
list

 ■ Gjennomføring (1) + (3):  
Utenfor festeklammerområdet (7) 
med ekspansjonslister

 ■ Gjennomføring 4: Plassert etter  
hverandre, utføres optimalt som  
10 cm takoppbygning (planleg-
gingsperiode)

 Avslutninger

 1a:  Rund fals, H = 150 mm i langsgå-
ende fals (skal fortrinnsvis velges til 
gjennomføring innenfor festeklam-
merområdene)

 1b: Rund fals i ekspansjonslist
 2: Paraplyfals i bunnområde
 3: Dobbel paraplyfals i topp
 4:  Sammenføyning, langsgående fals 

i tverrfals (dobbelt falset)
 5: Bane ved ekspansjonslist
 6:  Bane ved langsgående fals
 7: Avslutning i topp med kile
 8a:  Sidebeslag ved langsgående fals
 8b:  Sidebeslag ved ekspansjonslist 

bredde ≥ 20 cm (8a og b)
 9:  Tverrfals bane/bunnprofil: Dob-

beltfalses med tetningsbånd som 
ligger på skrå

   Pass på!  
Når takhellingen er ≥ 10° fore-
trekkes bruk av en tverrfals som 
hakefals med tilleggsfals 

Leggeretning

Takrenne

Pulttak

Vindski Vindski

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7

56

2

3

94

1b1a

8b8a

Montering 
av fastklammer

Fallretning

Festeklammer-
område 1-3 m

Ekspansjonsretning

Plassering av fastklammer

Ekspansjonslister

Grat-/møne-/vindskilist

5

2

1

8

6

3

4

7
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 Ekspansjonslister

 ■ For å ivareta sikkerheten når ranke-
ne ekspanderer i lengderetningen 
ved takgjennomføringer utenfor 
fastklammerområdene

 ■ Detaljer ved falsavslutningene bør 
alltid varmes opp noe ved tempera-
turer (metalltemperaturer) < 10 °C, 
f.eks. med en varmluftpistol

Rund falsavslutning (1a)
Høyde ≥ 150 mm med vannfals  
i langsgående fals

Rund falsavslutning (1b)
Høyde ≥ 150 mm med vannfals 
i ekspansjonslist

Paraplyfals ved takgjennomføring (2) 
toppområde

Dobbel paraplyfals i tverrfals (3)
Bunnområde

Tverrfals som stående dobbeltfals, 
liggende (9)
med tetningsbånd

Ekspansjonslist med tre eller metall

 ■ Detaljene skal utelukkende utføres 
med falsteknikk!

 ■ Ikke lodd sammen falsavslutningene 
og rankene

 ■ Ikke plasser sanitærvifter eller andre 
gjennomføringer i den langsgående 
falsen

 ■ Ikke fest sikkerhetskroker direkte på 
rankene

 ■ Ta hensyn til rekkefølgen ved mon-
tering: bunnområde, sideområde, 
toppområde

Sammenføyning (4)
Bane med tverrfals, bunnområde

Takgjennomføring
Detaljer: Falseteknikk riktig utførelse 
(tegning se side 15)
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 ■ Detaljutførelse øvre ranke  
(se side 11, detalj sprangblekk uten 
strukturmatte)

 ■ Trinnhøyde ≥ 80 mm

Tverrfals som avtrapping

Fals i fals-tverrfals for stående 
vinkelfalssystem

Tverrfals med hakefals og tilleggsfals

 ■ Takhelling under 10°
 ■ Banelengder 10 til 16 m, montering 

med lange glideklammer
 ■ Avtrapping med kullslått fals
 ■  Husk! Monter trelekten senere!
 ■ Trinnhøyde ≥ 60 mm
 ■ Ekspansjonsområde ≥ 15 mm

 ■ Takhelling > 10° ≤ 25° (35 ° *)
 ■ Metalltykkelse påloddet festebe-

slag 0,80 mm
 ■ Banelengde maks. 16 m
 ■ Overlapping av rankene ca. 250 mm
 ■ Vannfals uten innskjæring!
 ■ Ekspansjonsområde ≥ 15 mm

 ■ Takhelling > 25° (35° *)
 ■ Bare for stående vinkelfalssystem!
 ■ Banelengde ≤ 6 m
 ■ Overlappingsområdet må kunne 

oppta temperaturbetingede lengde-
endringer av banen, også i falsom-
rådet

Tverrfals som hakefals 

 ■ Takhelling ≥ 25° (35 ° *)
 ■ for dobbeltfalssystem og  vinkelfals-

system 
 ■ Overlapping av ranken 50 mm, 

avhengig av banelengde
 ■ Ekspansjonsområde = 10 mm

Avtrapping med paraplyfals Detaljoptimalisering: 
Ekstra festebeslag

 ■ Ekstra festebeslag med omslag for 
innhekting av baner (mer stabilitet)

 ■ Metalltykkelse 1,0 mm
 ■ Lengde ≥ 2 m ≤ 3 m, overlappe 

profilskjøt, ikke loddet fast
 ■ Forbindelse med banen via lodding* i snørike områder
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RHEINZINK-Stående vinkelfalssystemFacade underkonstruksjon 1 
Utførelse i tre 

Facade underkonstruksjon 2 
Utførelse i metall 

1 Isolering

2 Trelekter

3 Lufterom

4 Bordkledning 

5 Stående vinkelfalssystem

 ■ Overflater: CLASSIC, prePATINA, 
GRANUM, PRISMO

 ■ Banebredde: Maks. 500 mm 
 ■ Metalltykkelse: 0,8 mm
 ■ Bruk fortrinnsvis platemateriale
 ■ Veggflater bør alltid fremstilles av  

en og samme produksjon!

1 Isolering

2 Konsollsystem av metall med Thermostop

3 Lufterom

4 Trapesprofil

5 Dreneringssjikt, også mot støy

6 Stående vinkelfalssystem

 ■ Bruk fortrinnsvis platemateriale på 
fasader

 ■ Stående vinkelfalssystem med  
maks cc 500mm og 0,8mm mate-
rialtykkelse

 ■ Banelengde ≤ 6 m (pga. håndtering)
 ■ Banene bør alltid lages av materiale 

fra en og samme produksjon pga. 
fargeforskjeller

 ■ Innfesting av banene, se „Taktekking 
stående dobbeltfalssystem“

 ■ Trekonstruksjon 123 mm x 23 mm  
eller egnet osb/finérplate  
min. 22 mm

 ■ Lufterom ≥ 20 mm (i henhold til 
norske krav)

 ■ Isolering (i henhold til norske krav)
 ■ Sørg for at bygget er vindtett!
 ■ Festing av banene i mønepunkt, 

lengde av fastklammerområdet: 1 m

 ■ Bruk platemateriale
 ■ Stående vinkelfalssystem  

maks cc 500mm og 0,8mm mate-
rialtykkelse

 ■ Banelengde ≤ 6 m (håndtering)
 ■ Banene bør alltid lages av materiale 

fra en og samme produksjon
 ■ Innfesting av banene, se „Taktekking 

stående dobbeltfalssystem“, men i 
tillegg med egnede nagler/skruer

 ■ Bruk egnet duk som dreneringssjikt
 ■ Trapesprofil, forsinket stål med/uten 

belegg – profiltype avhengig av 
statikken

 ■ Innfesting med metallsystemer som 
underkonstruksjon, inklusive vinkel-
jern

 ■ Lufterom ≥ 20 mm (i henhold til 
norske krav)

 ■ Isolering (i henhold til norske krav)
 ■ Sørg for at bygget er vindtett!
 ■ Festing av banene i mønepunkt, 

lengde av fastklammerområdet: 1 m

RHEINZINK-Rutesystem

 ■ Overflater: CLASSIC, prePATINA
 ■ For dimensjoner og former kontakt 

RHEINZINK
 ■ For montasjeanbefalinger, be om å 

få tilsendt en brosjyre!

~ 13 mm

3-5 mm

~
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 ■ Dette er resultatet av lite pent 
håndverk og manglende planleg-
ning. 

 ■ Utførelsen vil sjelden være mulig 
med bare én banebredde.

 ■ Falsene er ikke riktig inndelt
 ■ Overgang lysåpning er en uryd-

dig detalj

 ■ Lim på avdekningen med Enkolit® 
eller tilsvarende over hele flaten for 
å unngå trommestøy!

 ■ Indirekte innfesting nødvendig ved 
flenshøyder ≥ 50 mm

 ■ Bruk strukturmatte hvis ikke limt 
beslag

Vindusinndeling med symmetrisk 
inndeling

 ■ Banebreddeendring på opptil  
tca. 50 mm er i praksis ikke synlig

 ■ Vinduskanten falses alltid i flukt med 
øvrig fasade 

 ■ Ved bruk av tverrfals må denne plas-
seres i flukt med overkant vinduet

 ■ Ingen lodding av sålbenkbeslag. 
Avrenningsspor etter loddevann kan 
ikke repareres

Sålbenkbeslag

Lufting

 ■ Lufttilførsel via perforerte plater eller 
stansede åpninger i beslaget

 ■ Avslutning av vindusbeslag på vin-
duskarm med lommebeslag

 ■ Fluktende fasadeavslutning med 
dryppnese

Vindusinndeling asymmetrisk

Vindusbeslag

 ■ Stående vinkelfals som lysåp-
ningskant

 ■ Avslutning av lysåpningsbeslag på 
vinduskarm med lommebeslag

 ■ Ingen direkte innfesting med skruer 
eller spiker

 ■ Sålbenkbeslag skal ikke loddes 
sammen med lysåpningsbeslag

 ■ Symmetrisk utførelse
 ■ Stabil løsning for å unngå utbuling 

ved hjørneranker

Hjørneavslutning
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Snøfangersystem S5

 ■ S5 snøfangersystem passer til alle 
våre produktlinjer. Frontbeslaget 
tilpasses materialvalget

 ■ Snøfangerklammer plasseres vanlig-
vis på hver fals

 ■ Bruk lynavlederklemmer av alumini-
umslegering

 ■ Fleksible tilkoblingsledere gjør at 
banene kan bevege seg

 ■ Plasser lynavledersystemer i henhold 
til produsentens anvisninger

 ■ Metalltakflater fungerer som ytre 
lynavleder, når de er jordet.

Lynavleder
med fleksible holdere

Lynsikring
Ikke fest lynsikringen til banene = 
ekspansjonssprekker

 ■ Monter is-stoppere for å hindre at 
isflak faller ned

 ■ 1 til 2 is-stoppere per bane, etter 
behov

Is-stopper for snøfangersystem
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Lodding
Lodding er en sterk sammenføyning som 
utføres i én arbeidsoperasjon 

Loddevann for lodding 
Pensle RHEINZINK-overflaten

Holde loddebolten riktig

Legeringsdannelse

Gjennomgåen
de legering 

Loddesjikt

Loddestruktur

For å oppnå en korrekt og fagmessig 
loddefuge må følgende arbeidstrinn 
følges:

Forberedelse: 
 ■ Rengjør skitne overflater kjemisk  

eller mekanisk
 ■ Overlapping av metalldeler  

≥ 10 mm ≤ 15 mm
 ■ Flussmiddel påføres over hele flaten 

og i rikelige mengder med pensel på 
de delene som skal sammenføyes

Loddeprosessen:
 ■ Loddebolt  > 350 g, helst 500 g
 ■ Arbeidstemperatur ca. 250 °C
 ■ Loddespalte ≤ 0,5 mm, jo smalere 

loddespalte, jo bedre holder lodde-
fugen

 ■ Med den for-fortinnede eggen 
varmes de delene som skal sammen-
føyes opp til smeltetemperatur

 ■ Loddet smeltes med loddekolben, i 
mengder som svarer til behovet

 ■ Loddetinn (L-Pb Sn 40 (Sb), med lite 
antimon) trenger inn i loddespalten 
med kapillært fylltrykk

 ■ Når metalltykkelsen er > 0,8 mm må 
metallet for-fortinnes

Ferdigstilling:
 ■ Gjenværende flussmiddelrester tørkes 

av med en fuktig klut = viktig for at 
resultatet skal se bra ut (se brosjyren 
Lodding av RHEINZINK, Generell 
loddeanvisning)

 ■ Korrekt føring av loddebolt medfører 
gjennomloddet skjøt

 ■ Varme opp til riktig temperatur  
(ca. 250 °C)

 ■ Lodde med jevn hastighet
 ■ Påse at loddebolten er ren før start

 ■ Feil loddebolt (spissbolt)
 ■ Overoppvarmet loddebolt
 ■ For rask lodding
 ■ For lav vekt =  

for liten varmeoverføring
 ■ Uegnet flussmiddel (syre osv.)
 ■ For stor overlapping av metall-

delene
 ■ For lav loddetemperatur
 ■ Skjøter må ikke ligge i dagevis 

uten å bli loddet (smuss reduserer 
loddefugefastheten)

Feilkilder ved lodding

Påføring av loddevann

Påføring av loddevann

 ■ Ren underkonstruksjon
 ■ Påfør Enkolit® e.l. over hele flaten 

med tannsparkel
 ■ Lag fugeområdene med skjøtebe-

slag eller UDS-skjøtestykke
 ■ Ved loddrette flenser ≥ 50 mm skal 

det monteres festebeslag

Det elastiske bitumenlimet Enkolit® har 
vært brukt innen blikkenslagerarbeide i 
snart 40 år. For korrekt bruk av produk-
tet følg bruksanvisningen til Enkolit® fra 
Fa. Enke.

Lime beslag

 ■ Løser opp oksidrester og valseemul-
sjon. 

 ■ Loddflyten forbedres
 ■ Loddevann ZD-pro fra Felder egner 

seg til classic og prePATINA blue-
grey

 ■ Ved bruk på prePATINA graphite- 
grey og GRANUM serien anbefa-
les det å slipe vekk patinaen med 
rustfritt stålull før man lodder.
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 ■ Overflater: prePATINA bright rolled, 
blue-grey og graphite grey

 ■ Passer alltid: Vårt takrennesystem 
består av mer enn 500 deler. Spør 
oss om det er noe som du trenger.

RHEINZINK-Takrennesystem Takrenner, 
halvrunde eller firkantede

 ■ Metalltykkelse for nominelle størrel-
ser ≤ 333 mm = minst 0,7 mm

 ■ Metalltykkelse for nominelle størrel-
ser ≥ 400 mm = minst 0,8 mm

 ■ Nominelle størrelser:  
200 mm, 250 mm, 280 mm (bare 
for halvrunde takrenner), 333 mm, 
400 mm, 500 mm

 ■ Standardlengde: 3 m
 ■ Innfesting med egnede rennekroker:  

RHEINZINK mantlet krok eller 
tilsvarende

 ■ Renner bør loddes (kan limes)

RHEINZINK-avdekning

 ■ Overflater: CLASSIC, prePATINA og 
GRANUM

 ■ Metalltykkelse: 0,8 mm (vanligvis)
 ■ Profillengder må sammenføyes 

faglig korrekt
 ■ Tverrhelling ≥ 5° - Husk strukturmatte
 ■ Innfesting indirekte med 1,0 mm 

festebeslag eller liming med Enkolit® 
e.l.

 
Sammenføyninger og 
ekspansjonsskjøter

 ■ Lodding og ekspansjonsbånd  

 ■ UDS-skjøtestykker 

 ■ Flat Skyvefals 

 ■ Enkel hakfals 

Nedløpsrør, rundt
 ■ Nedløpsrør i henhold til DIN EN 612
 ■ Metalltykkelse for nominelle størrel-

ser ≤ 60/80 mm = 0,65 mm 
 ■ Metalltykkelse for nominelle størrel-

ser ≥ 100/120/150 mm = 0,7 mm 
 ■ Alle rørstørrelser er høyfrekvenss-

veiset
 ■ Standardlengde: 2 eller 3 m,
 ■ Innfesting med RHEINZINK-rørklam-

mer eller RHEINZINK-universalhol-
der for nedløpsrør
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4
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10

 1 Halvrund takrenne
 2 Takfotprofil
 3 Løvsamler
 4  Rennekrok
 5 Endelokk
 6 Rennevinkel
 7 Kum
 8 Langt bend
 9 Bend
10  Nedløpsklammer
 11 Regnvannsamler
12  Patentert høyfrekvenssvei-

set nedløpsrør
13 Brønnkrage
14 Soilrør
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RHEINZINK Norge
Martin Linges Vei 25
1364 Fornebu
Norge

Tlf.: +47 67 540440

info@rheinzink.no
www.rheinzink.no 1
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