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DS Sinus 35-143 (tag- og vægprofil)

Dækbredde 1.000 mm

Pladebredde 1.080 mm
143 mmR3
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Fordele ved bæreben
• Hurtigere montage

• Sikkerhed for

 tæt sideoverlæg

• Korrekt montage af 

overlapskrue

Sinusprofilet er forholdsvis nyt i dansk erhvervs-, institutions- 

og landbrugsarkitektur. Til gengæld har populariteten været 

støt stigende gennem de seneste år, hvor stadig flere ikoniske 

sinusbyggerier, f.eks. Brøndby Stadion, har set dagens lys. Den 

bølgede geometri gør sinuspladen arkitektonisk distinkt og 

utrolig stærk. Af samme grund er profilet en af de mest hold-

bare løsninger til f.eks. store tagflader på især industribygnin ger, 

haller og kontordomiciler. Du kan vælge mellem flere forskellige 

belægninger og et bredt udvalg af farver for størst mulig de-

signfrihed. Sinusplader indgår perfekt i kombination med andre 

materialer.

Anvendelse
• Tag

• Facade

Fordele
• Stærk sideoverlæg

• Hurtig montage

• Lang levetid

DS Sinusprofil
35-143

Med bæreben
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* Mindste bestilling for plader over 10.000 mm = 10 plader.

Det karakteristiske bølgeprofil er et populært valg til tag og facader. Profilet indgår godt i

kombinationer med andre materialer, hvor der kan skabes spændende arkitektoniske effekter.

Beklæd med
styrke og stolthed

TEKNISK DATA DS Sinusprofil 35-143

Profilhøjde 35 mm

Dækbredde 1.000 mm

Pladebredde 1.080 mm

Maksimum pladelængde 12.000 mm*

Maksimum pladelængde
ved smigskæring

7.000 mm

Minimum taghældning 5°

Vægt pr. m2 0,50 mm: 4,86 kg / 0,60 mm: 5,79 kg
0,75 mm: 6,85 kg

Vejledende lægteafstand 0,50 mm: 1.300 mm  / 0,60 mm: 1.500 mm 
0,75 mm: kontakt DS Stålprofil

Tolerancer Længde = +/- 10 mm
Bredde = +/- 10 mm

Overfladebelægninger /
Korrosionsbestandighed

GreenCoat Pural BT 50 µm / RC5
GreenCoat Pural BT Mat 50 µm / RC5
GreenCoat Pro BT Mat 50 µm / RC5
Polyester 25 µm / RC3
Aluzink AZ 185+

Korrosionsklasserne

fra RC1 til RC5 viser, hvor 

korrosionsbestandig over-

fladen er.

Overfladen med en RC5 

klassificering er mest 

modstandsdygtig mod 

korrosion.

Overfladerne fås

i mange forskellige farver.

Se farveprogram på  

ds-staalprofil.dk

Alle vore tagprofiler fås 

med DS Dropstop, der 

minimerer kondensdryp fra 

stålpladerne.

Se mere på

ds-staalprofil.dk


