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DS Højprofiler
DS Højprofiler er trapezprofilerede stålplader med et 
meget markant profil, og anvendes primært som bærende 
underlag for isolering og tagpap i varme tage eller som 
selvbærende loft i kolde tage indenfor industri-, kontor- og 
erhvervsbyggeri. Pladerne udgør samtidig den færdige, 
indvendige loftbeklædning og kan leveres i farve og over-
flade efter aftale.
 

Udformning
DS Højprofiler fremstilles med profilhøjder på 106–200 mm, 
der gør det let at finde et profil, der passer til den enkelte 
tagkonstruktion – alt afhængig af spændet.  Der vil i hver 
sag blive lavet beregninger for dimensionering af højpro- 
filer samt  beregning af antal og afstand  mellem skudsøm/
skruer. 

Hvor der stilles krav til lydabsorption, kan profilerne leve-
res perforeret i forskellige grader. Dog svækkes profilets 
bæreevne ved perforeringen. 
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Opbevaring
DS Højprofiler skal altid lagres afdækket, beskyttet mod 
regn og smuds på strøer eller lign. på et jævnt underlag. 
Ved udendørs lagring skal pladerne tildækkes, således at 
luften kan cirkulere rundt om pladerne og helst på skrå, så 
evt. vand kan løbe bort.

Bemærk: DS Højprofiler leveres med pakkevægt på 2-3 
tons uaflæsset.

Vedr. korrekt håndtering og oplagring  af højprofiler frem-
går dette af vor anvisning

Se  anvisning på vor hjemmeside 
www.ds-staalprofil.dk/graphics/DS_STAALPROFIL/Pro-
dukter/haandtering_lagring.pdf

Montage
Med DS Højprofiler i lange længder opnås en hurtig og nem 
montage. Profilerne fastgøres enten med skudsøm eller 
skruer, og i sideoverlæggene anvendes popnitteskruer.
DS Stålprofil dimensionerer højprofilerne til den enkelte 
sag for at udnytte pladerne optimalt.
Ligeledes udarbejder vi montageplaner for de enkelte 
produkter, der skal bruges i byggeriet.

Opbevaring og montage
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Profileksempler

Kantprofil i facade Kantprofil i gavl

Kantprofil i ovenlys  
- Facade

Kantprofil i ovenlys  
- Gav

Bæreprofil for ovenlys C-Profil på højprofil ved 
ovenlys

Topvinkelprofil Sideprofil

Montagevejledning højprofiler

Der udarbejdes montageplan for højprofiler og for de en-
kelte produkter, der skal bruges i byggeriet.

Højprofiler fastgøres til understøtninger med det anviste 
antal skudsøm/skruer.

Diverse kantprofiler fastgøres med galv./rustfrie skruer 
med det anviste antal og afstand.

Eksempel på montageplan:

Kantpro�l i facade

Bærepro�l Kantpro�l indv. ovenlys

Kantpro�l indv. ovenlys
C-pro�l

ovenpå højpro�l

Kantpro�l gavl

Kantpro�l i facade

Kantpro�l gavl

Generelt monteres højprofiler fra tagfod med montageretning mod kip. Der anvendes kantprofiler på både facader som 
gavle. Kantprofiler i facader fremstilles i samme længde som spændvidde på rammer. Hvor der skal monteres ovenlys i tag-
fladen, skal der forstærkes i højprofiler, hvor der udskæres for ovenlys. Desuden forstærkes der ved at montere c-profiler  
på tværs ovenpå højprofiler.

 4  DS Stålprofil Andrupvej 9 · DK-9500 Hobro    |    Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk



Placering af profiler
Denne tegning illustrerer, hvor de forskellige profiler, der anvendes, er placeret.

Skudsøm pr. bølgebund
ved understøttelse
Overlapskrue/popnitteskrue
pr. maks. 500 mm

Inddækning
ovenlys

C-pro�l
ved ovenlys

Bærepro�l
ved ovenlys

Inddækning
Gavl ovenlys

Kantpro�l
Facader
Længde = spændvidde

Kantpro�l
Gavle
Standardlængde

Højpro�ler

Spændvidde
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Vedligeholdelse
For at få optimalt udbytte af stålpladebeklædningen er  
det vigtigt, at nedenstående vedligeholdelse følges.
Følgende punkter skal kontrolleres ved eftersyn:
n    At der ikke er smudsophobninger, og at beklædningen i 

øvrigt er ren.
n    At belægningen er intakt - vær særlig opmærksom på 

snitkanter.
n   At skruer og andre befæstelsesmidler ikke har  

løsnet sig.
n    At inddækninger er fastgjorte og slutter tæt til de  

omgivende materialer.
n    At ribbebånd sidder korrekt for optimal tætning.

Rengøring
Det er vigtigt, at beklædningen rengøres med passende 
mellemrum, dog min. en gang årligt. Vær opmærksom på, 
at nogle yderflader kan befinde sig i regnskygge, f.eks. 
facadebeklæd ning under udhæng. Disse flader skal ren-
gøres oftere, da der her vil opstå større smuds op hob  ning, 
fordi der her ikke vil være en naturlig afskylning i forbindel-
se med regnvejr. Smudsaflejringer o.lign. kan vaskes bort 
med en blød børste og mild sæbevandsopløsning.

DS Stålprofil passer på miljøet
DS Stålprofil anvender og producerer ikke produkter, der 
forurener eller belaster det miljø, hvori de skal anvendes. 
Alle produkter og bygningsdele kan bortskaffes, destru-
eres eller genanvendes under miljømæssigt fuldt forsvar-
lige forhold. DS Stålprofil anvender ikke sundhedsfarlige 
kemikalier, hvis arbejdet på fornuftig vis lader sig udføre 
ved brug af ikke sundhedsfarlige kemikalier.

Få mere at vide...
DS Stålprofil er en udadvendt og imødekommende virk-
somhed, der er klar til at blive inddraget helt fra starten  
af et projekt. På vores website er der yderligere informa-
tioner om de områder, vi arbejder inden for. Der er bl.a. 
eksempler på inspirerende byggeri udført med vores  
produkter samt produktdata og uddybende information 
om håndtering, udførelse og vedligeholdelse af beklæd-
ninger med DS Sinus stålplader. Se nærmere på 
www.ds-staalprofil.dk

Kontrol

Tjek kanter

Se efter smuds

Kontrollér skruer

Kontrollér at ribbebånd  
slutter tæt

Kontrollér fastgørelse og 
tæthed ved tagets kanter


