
vapozinc®

Det strukturerade skiljeskiktet med diffusions öppet tätskikt 
och självhäftande överlappning

Med vapozinc erbjuder RHEinzinK 
nu även ett strukturerat tätskikt för taksys-
tem med dubbelfals. vapozinc är en 
strukturväv med diffusions öppen under-
lagsduk och självhäftande skarv. Den för 
på ett säkert sätt bort eventuell fukt mellan 
underkonstruktionen och taktäckningen 
och kan läggas på både inbrädade tak 
och skall aLLTiD läggas på icke ventile-
rade tak (”varmtakskonstruktioner”) med 
isolering och board.

Enkel montering

För montering på isolerade tak 
(”varmtakskonstruktioner”)

Diffussionsöppen 

Fuktighetsutjämnande

Självhäftande skarvar

Skydd mot inbyggd fuktighet



Detaljerad information med konstruk-
tionsexempel och relevanta tekniska upp-
gifter om de olika användningsområ-
dena finns att få på begäran. Mer 
information finns även på vår webbplats 
www.rheinzink.se
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Tekniska data

Rullvikt: 
Täckningsbredd: 
Rullängd: 
Rulldiameter: 
vikt: 
Draghållfasthet: 

vattentäthet: 
Sd -värde: 
Temperaturmotstånd: 
Brandklass enligt En 13501: 

18 kg till en yta på 42 m2

1,4 m (totalbredd 1,5 m)
30 m
0,55 m
ca. 400 g/m² 
Längsgående 4,0 kn/m 
tvärgående 2,8 kn/m 
enligt En 12311-1
Kategori W 1 enligt En 13589-1 
0,02 m - 0,01 m enligt En 1931 
-40 °c till + 80 °c
E - d2

Det strukturerade isolerskiktet vapozinc
minimerar tack vare den fuktgenomsläpp-
liga folien fuktinträngning under byggfa-
sen. Dess struktur gör att även en uttork-
ning i taket blir möjlig. En självhäftande, 
10 cm bred fog vid kanterna ger säkerhet 
vid fogarna och under uppförandet ger 
den ett gott skydd mot regnvatten och 
vindar. vapozinc låter konstruktionen 
andas. Stående fukt i takpåbyggnaden 
förhindras på ett tillförlitligt sätt, takbygg-
material skyddas säkert och varaktigt mot 
korrosion och förruttnelse.

Innovation skapar erfarenheter
RHEinzinK räknas som strukturmattans 
uppfinnare. För 16 år sedan utvecklades 
våra ingenjörer strukturmattan eftersom 
det fanns behov av en lösning som skyd-
dar underkonstruktionen på tak täckta 
med RHEinzinK mot kvarstående fukt 
och sänker ljudnivån med upp till 9 db(a). 
Sedan dess har miljontals kvadratmeter 
lagts och fått en optimal fuktutjämning. 
Med vapozinc kan vi erbjuda ett eget 
strukturerat isolerskikt.

Bild 1: Oventilerad tak konstruktion 
(”varmtakskonstruktion”)

Bild 2: Oventilerad takkonstruktion med 
helisolerade sparrar

Säkert skydd från en enda källa
Genom att välja ett tak av RHEinzinK 
väljer man också kvalitet. Den perfekta 
avstämda systemuppbyggnaden bestå-
ende av det strukturerade isolerskiktet va-
pozinc och en RHEinzinK bandtäck-
ning ger säkerhet från en enda källa.


