DS Nordic Klikfals

Montagevejledning November 2022

DS Nordic Klikfals
– stilren stålbeklædning
DS Stålprofils nyeste og mest eksklusive profil giver dig en arkitektonisk stilren tag-
og facadebeklædning uden synlige skruer. Designet gør samtidig DS Nordic Klikfals
til et økonomisk stærkt alternativ til langt dyrere beklædningstyper – både på tag,
gavl og facade

Der er mange ting at overveje, når du skal vælge tag

frihed. Da vi introducerede DS Nordic Klikfals i 2016,

og facade til dit byggeri. Styrke. Levetid. Udtryk. Kom-

kastede arkitekter fra hele landet straks deres kær-

fort. Montage. Vedligeholdelse. Og økonomi. For blot

lighed på de flotte profilplader. Først og fremmest på

at nævne nogle stykker. Med en stærk løsning i tynd-

grund af det stilrene udtryk helt uden synlige skruer,

pladestål er du godt dækket ind på alle parametre.

men også fordi DS Nordic Klikfals er et økonomisk
attraktivt alternativ til andre beklædningsmaterialer,

Stærke sager på tag og facade

som f.eks. zink.

Stål er perfekt til tag og facade. Frem for alt fordi stål
er stærkt. Du får derfor en unik løsning, der holder

DS Nordic Klikfals er tillige både hurtigere og nem-

længe, og som beskytter din bygning optimalt – med

mere at montere, fordi profilerne blot skal klikkes

et minimum af vedligeholdelse. Samtidig giver tag- og

sammen – ligesom stålpladerne hverken udleder

facadeløsninger fra DS Stålprofil dig frihed til at skabe

tungmetaller eller andre kemikalier til miljøet med det

præcis det udtryk, du ønsker. Også når det gælder

afledte regnvand.

montagetid og økonomi, vinder stål og kobber med
flere længder i en direkte sammenligning med de

Stor designfrihed

fleste alternativer. Uden at give køb på hverken kva

Du får stor designmæssig frihed med de forskellige

litet, levetid, komfort eller æstetik.

bredder, tilpassede længder, belægninger og farver.
DS Nordic Klikfals er tillige både hurtigere og nemme-

DS Nordic Klikfals

re (og dermed billigere) at montere end andre tagbe-

Vores mest eksklusive profil giver mulighed for at lave

lægninger, fordi profilerne blot skal klikkes sammen.

en stram og tidløs arkitektonisk tag- og facadeløsning

Ligesom DS Pandeplade fås DS Nordic Klikfals med

uden synlige skruer – og med stor designmæssig

eller uden designspor mellem profiltoppene.
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Med stål på tag og facade
får du stil for alle pengene
Profileret tyndpladestål er et populært
valg til moderne byggeri af enhver slags.
Det skyldes ikke mindst, at stål giver
et stilrent udtryk og en kreativ frihed,
der er svær at matche med mere
traditionelle materialer, og da
slet ikke til samme pris

Vores effektive leveringsservice med Track & Trace gør det nemt for dig at planlægge optimalt.
Det sparer både tid, omkostninger og besvær under byggeriet.
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Modtagelse og kontrol
af DS Nordic Klikfals
1

Det påhviler modtageren af leverancen at

5

Transportforsikring tegnes kun på købers
opfordring og for dennes regning.

kontrollere, at de modtagne varer er i overensstemmelse med den bestilte ordre, og at
varerne er uden skader.

2

Uoverensstemmelser skal skriftligt anføres

6

på følgesedlen ved modtagelsen af varen.

Korrekt håndtering og oplagring fremgår
af vejledning for transport og opbevaring.

Kopi heraf afleveres til chaufføren.

3

4

Reklamation over eventuelle mangler skal

7

Varer tages kun retur efter forudgående

fremsættes skriftligt inden 8 dage efter mod-

aftale og med henvisning til følgeseddel eller

tagelse af varen.

faktura.

Køber oplyser leveringsadresse og har ansva-

8

I øvrigt gælder vores salgs- og leverings-

ret for, at en fuld læsset lastbil kan køre ved

betingelser som aftalegrundlag for enhver

egen kraft på jævnt og stabilt underlag.

leverance.

DS Stålprofil påtager sig intet ansvar for kørevejens evt. manglende bæreevne og skader
afledt deraf.

DS Stålprofil tager forbehold for trykfejl, fejl i tegninger og billedmateriale i denne vejledning.
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Vores specialister hjælper gerne med byggeteknisk knowhow, statiske beregninger,
montageplaner og detaljeløsninger. Både før, under og efter byggeriet.
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Transport og opbevaring
af DS Nordic Klikfals
Transport

pålagt beskyttelsesfolie må ikke lagres for længe og

DS Nordic Klikfals stålplader leveres i forsvarlig

aldrig i direkte sollys. Beskyttelsesfolien skal fjernes

emballage, der yder støtte til pladerne. Ved videre

umiddelbart efter montagen. Kontroller pladerne med

transport, f.eks. til byggeplads, skal pladerne fortsat

jævne mellemrum.

transporteres fuldt understøttede og overdækket.
Håndtering
Lagring og emballering

Brug altid egnet løftegrej, når pladebundter skal

For at sikre stabil oplagring skal DS Nordic Klikfals

håndteres.

stålplader placeres på et plant underlag understøttet
i tilstrækkelig grad af strøer – evt. med lægter oven

Ved pladelængder på mindre end 4,00 m kan der

på strøerne. DS Nordic Klikfals stålplader skal lagres

f.eks. anvendes truck eller pallegaffel. Vær meget

på strøer, så der b
 liver fald i længderetningen, således

opmærksom på, at truck- eller pallegaffel ikke beska-

evt. vand eller kondens kan løbe af pladerne. Dvs., at

diger pladerne, når disse føres ind imellem pladebund-

der skal være strøer under alle emballagebrædder.

terne. Ved pladelængder over 4,00 m er f.eks. brede
lærredsstropper og løfteåg bedst egnet som løftegrej.

Pladerne skal altid lagres afdækket og beskyttet mod
regn, smuds og sol. Fabriksemballagen skal åbnes

DS Nordic Klikfals stålplader skal altid løftes fra stak-

i enderne. Ved udendørs opbevaring skal plader-

ken – ikke trækkes. Pladerne skal altid løftes lodret

ne tildækkes med regnsikker, ikke-farveafgivende

i den profilerede kant for at undgå deformering af

afdækning, der er stormsikker og udlagt således,

pladen. DS Nordic Klikfals stålplader må ikke løftes i

at luften kan cirkulere frit rundt om pladerne. Ved

vandret liggende stilling. Er det nødvendigt, skal der

længere tids lagring bør pladerne opstrøes for ikke

være et fast underlag for at undgå deformering af

at danne hvidrust imellem pladerne. Plader uden

pladen, som f.eks. en stige eller lægter på langs af pla-

overflademaling, som f.eks. galvaniseret stål, Aluzink

den. Pladerne løftes op på taget og må aldrig trækkes

og blank aluminium, skal opbevares indendørs for at

over kanter og lignende.

undgå hvidrust. Eventuel mellemlagring anbefales kun
i lukkede, tørre rum.

NB!
Hvis pladerne løftes i vandret liggende stilling, og der

Vær opmærksom på at stålpladerne skal monte-

kommer en bue, vil der være stor risiko for deforme-

res senest 1 måned efter fakturadatoen. Produkter

ring af pladerne.
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Min.

1,10

m
Pladelængder op til 4,00 m

Pladelængder over 4,00 m
Hvis pladerne løftes vandret, er der risiko for
deformering af pladerne

Løft altid pladerne lodret

Brug stige eller lægter som understøttelse, hvis
pladerne skal løftes vandret

Fald

Strøer skal placeres over hinanden for at
undgå trykskader. Der skal være rigeligt med
ventilation om pladerne ved afdækning

Fald

Emballering: Overdækket på strøer.
Husk god ventilation under afdækningen
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Teknisk data DS Nordic Klikfals
TEKNISK DATA

DS Nordic Klikfals 275

DS Nordic Klikfals 475

Materiale

Stål og kobber

Stål og kobber

Profilhøjde

30 mm

30 mm

Dækbredde

275 mm

475 mm

Pladebredde

305 mm

505 mm

Minimum pladelængde

510 mm

510 mm

Maksimum pladelængde

8.000 mm

8.000 mm

Minimum taghældning

8°

8°

Vægt pr. m2

Stål: 0,60 mm / 7,38 kg
Kobber: 0,60 mm / 7,99 kg

Stål: 0,60 mm / 6,50 kg
Kobber: 0,60 mm / 6,94 kg

Vejledende lægteafstand

0,60 mm / 300 mm

0,60 mm / 300 mm

Tolerancer

Længde
Bredde

Længde = +/- 3 mm
Bredde = +/- 3 mm

Belægninger / Korrosionsbestandighed

50 µm Pural / RC5

= +/- 3 mm
= +/- 3 mm

50 µm Pural / RC5

DS Nordic Klikfals produceres i følgende varianter

Type 1 med lige forkant
Til tag og facade.

Type 2 med ombukket forkant
Til tag og facade. Leveres med falseluk,
udklippet forkant og ombukket forkant.

Type 3 med udklippet forkant
Til tag og facade. Leveres med falseluk
og udklippet forkant.

På dette produkt kan der forekomme spændingsbuler.

DS Nordic Klikfals 275
uden designspor (tag- og facadeprofil)

DS Nordic Klikfals 275
med designspor (tag- og facadeprofil)
Dækbredde 275 mm

Dækbredde 275 mm

137,5 mm

30 mm

137,5 mm
30 mm

Pladebredde 305 mm

Pladebredde 305 mm

DS Nordic Klikfals 475
uden designspor (tag- og facadeprofil)

DS Nordic Klikfals 475
med designspor (tag- og facadeprofil)
Dækbredde 475 mm

Dækbredde 475 mm

137,5 mm

200 mm

30 mm
Pladebredde 505 mm
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137,5 mm
30 mm

Pladebredde 505 mm

INTERSEROH
®

RECYCLING
Hersteller-Nr.: 137411

DS Stålprofil har siden 1993 været certificeret efter den internationale
ISO 9001 standard og fra 2014 også efter EN 1090-1.
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Sikkerhed på byggepladsen
Arbejdsgiveren skal sikre, at der etableres effektive kollektive sikkerhedsforanstaltninger, hvis de ansatte arbejder
eller færdes på tage, hvorfra der er risiko for tilskadekomst ved nedstyrtning eller gennemstyrtning.
Sikring mod nedstyrtning fra bygninger, arbejdsplatforme, konstruktioner, stilladser mv. er beskrevet i At-vejledning 2.4.1, om fald fra højden på byggepladser.
At-vejledning 2.4.2. Marts 2014.

Værktøj til bearbejdning
Der kræves intet specialværktøj til montage af DS Nordic Klikfals stålplader. Pladerne må kun tilpasses ved
koldforarbejdning, anvend derfor aldrig en vinkelsliber, da opvarmningen ødelægger overfladen. Skær pladerne
med en el-nipler eller en langsomtgående rundsav / dyksav med maks. 2.200 omdrejninger pr. min. Ved eventuel
montage af dæmpningsliste kan hæftepistol anvendes.
Skære- og borestøv skal straks fjernes med en blød børste for at undgå beskadigelse af overfladen. Snavs og
støv fjernes med rent vand og en blød børste. Til DS Nordic Klikfals stålplader leveres et omfattende sortiment af
standardinddækninger til tagdækning og til facadebeklædning. Derudover leveres plane plader, tætningsmaterialer, inddækninger, hætter og komplet tagrendeprogram. Til fastgørelse leveres skruer.
Skruerne leveres som rustfrie med/uden lakering. DS Skruerne leveres i typer til underlag af træ samt som overlapskruer. Til underlag af stål anvendes normalt 25 mm skruer, til træ normalt 35 mm skruer og til overlap 20 mm
skruer. Andre skruelængder kan leveres. DS Skruerne leveres med rundt hoved med TORX-kærv/PH-kærv. Vi
anbefaler brug af boremaskine med moment.

1

Forberedelser: Inden du går i gang med at montere dit DS
Nordic Klikfals tag, er det vigtigt, at du læser denne vejledning grundigt. Her får du råd om og hjælp til, hvordan du opmåler dit tag, hvilke underlag og materialer der er velegnede,
valg af lægte, lægteafstand og meget andet.

2

Arbejdssikkerhed og bemanding: Følg altid Arbejdstilsynets
anvisninger. Vi anbefaler altid, at man af sikkerhedshensyn
altid er mindst to personer.

3

Færden på tagpladerne: Generelt gælder det, at man skal
iagttage en vis forsigtighed ved gang og arbejde på tage i
tyndplade. Profilerne tåler at bliver betrådt forsigtigt uden at
tage skade eller få skæmmende trykskader. For en sikkerheds skyld bør du altid kun gå på lægter.
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4

Advarsel: Anvend aldrig en vinkelsliber, da opvarmningen
ødelægger overfladen. Ved eventuel montage af dæmpningsliste kan hæftepistol anvendes.

5

Opbevaring og håndtering: Opbevar i videst muligt omfang
pladerne indendørs. Ved opbevaring udendørs dækkes pladerne med presenninger. Er der risiko for kondens, anbringes
pakken, så den står skråt. Sørg for at der er god ventilation.

6

Genanvendeligt materiale: Vær omhyggelig med oprydningen. Husk at fjerne afklippede pladestykker og skruer
fra tag og tagrender efter montage. Materialet er 100%
genanvendeligt og kan afleveres på genbrugsplads. Husk at
fjerne skærespåner med en blød børste, da disse kan skade
overfladebelægningen.

Unikke montagemuligheder
med DS Nordic Klikfals
Kombinér de to pladebredder DS Nordic Klikfals 275
og DS Nordic Klikfals 475 i montagen
og skab dit helt eget unikke
og spændende udtryk
på både tag og facade.

Tyndpladestål holder i op til 50 år og kan regenereres. Bæredygtigheden understreges
yderligere af, at stål ikke afgiver miljøskadelige stoffer til regnvand.
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Montagevejledning tag

1

Opmåling

Husk at kontrolmåle
længde og dækbredde
på tagplader inden
opbygning af udhæng
og montage.

Diagonalopmåling og symmetri
Hele plader

Delt plade

2

Delt plade
•

Start med at kontrollere tagets mål ved at
måle diagonalerne fra hjørne til hjørne.

•

Hvis de ikke er lige lange, er taget ikke i
vinkel. I så fald skal tagpladen DS Nordic
Klikfals lægges på en sådan måde, at den
nederste kant ligger vinkelret på tagfoden.

•

Mindre afvigelser på 20-30 mm justeres
ved hjælp af vindskeden.

•

Hvis klikfalsene skal fordeles symmetrisk
langs taget, bør du først måle tagets bredde
for at kunne bestemme bredden på første
og sidste plade.

•

Husk at lægge ca. 30 mm til klippebredden
for at kunne lave opbukket mod vindskeden, se punkt 8.

Underlag
Plant underlag

A
A. DS Stålprofil anbefaler at lægge DS Nordic Klikfals direkte på
brædder med fer og not eller vandfast krydsfiner og med underlag af minimum 17 mm tykkelse og sandbestrøget pap som
undertag.

Underpap

B

300

Godkendte
taglægter

mm

100

Afstandsliste

mm

Underpap

C.* Hvis du monterer trælægter direkte på tagspæret, skal disse
være efter dansk standard med maks.
c/c 300 mm. Under lægten monteres undertag.
Hvis typen af undertag kræver det, skal der for hvert spær monteres en afstandsliste mellem taglægte og undertag.

Tagkrydsfinér/
profilerede brædder
C

300

mm

Godkendte
taglægter

100

Afstandsliste

B.* Hvis du monterer trælægter på fast underlag, skal disse være efter dansk standard og lægges med en maks. afstand på 300 mm.
Den sidste trælægte monteres ca. 100 mm fra rygning. Anvend
underlagspap af godkendt kvalitet.

Undertag/banevare
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mm

*

Vi anbefaler, at der bruges støjdæmpningsbånd på både DS Nordic Klikfals 275 og 475. Såfremt støjdæmpningsbånd undlades
er der risiko for støjudvikling fra tagpladen.

3

Støjdæmpningsbånd
Ved montage på lægter

Hvis du monterer DS Nordic Klikfals på trælægter,
fastgøres et støjdæmpningsbånd midt under hver
profilbund fra tagfod til tagrygning.
Støjdæmpningsbåndet monteres fra den anden
nederste trælægte og slutter ved den anden
øverste lægte. Formålet med dette støjdæmpningsbånd er at begrænse eventuelt vejrmæssig
støj. I visse tilfælde kan det være nødvendigt
at sætte to skruer i profilbunden i hver anden
trælægte.
Vi anbefaler, at der bruges støjdæmpningsbånd
på både DS Nordic Klikfals 275 og 475. Såfremt
støjdæmpningsbånd undlades er der risiko for
støjudvikling fra tagpladen.
På grund af den forholdsvis tynde godstykkelse kombineret med det brede profil kan der
forekomme spændingsbuler i DS Nordic Klikfals.
Dette er naturligt for stålplader og er ikke reklamationsberettiget.

4

Håndtering
Husk at lange plader ikke må løftes i enderne. Bær dem i klikfalsen.
Pladerne kan skubbes op på taget ved hjælp af et par lægter, en stige eller lignende.

Hold fast i klikfalsen og transporter
pladen i lodret position.

Anvend lægter, stige eller lignende for
at skubbe pladerne op på taget.
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Montagevejledning tag

5

Montageretning
DS Nordic Klikfals monteres fra højre mod venstre.
Husk at montere efter modulmål - pladen skrues fast og klikkes derefter ned.
OBS: Vælges variant ”Type 1” er der ikke falseluk/endeluk i falsen.

6

Afslutning ved tagfod
Ombuk eller lige forkant
DS Nordic Klikfals findes
i flere varianter for
afslutning ved tagfod;
disse to er de mest almindelige:
1. Lige forkant (Type 1). Pladen
lægges med 60 mm udhæng
over et standard fodblik.
2. Ombukket forkant (Type 2).
Ombukket skubbes ind over
den øverste del af det specielt
tilpassede tagfodsprofil.
3. Løsning ved fast undertag.
4. Løsning ved banevare.
1

2
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3

4

5

5. Udluftning af tagkonstruktion.

7

Tagfodsprofil
Med ombuk ved tagfod
Tagfodsprofilet fastgøres med skruer (alternativt galvaniserede papsøm)
i underlaget med en afstand på 500 mm.
Tænk på at du eventuelt skal montere rendejern inden tagfodsprofilet.

Fastgørelse
m

00 m

c/c 5

Undertag

Inddækning

Inddækning

Pap

8

Pap

Montage af første plade
Med udgangspunkt i højre/venstre montage
Venstre side fastgøres med
skruer i de udstansede huller
Fastgøres med synlige
skruer ved gavlen

ALT. 1

VIGTIGT!
Kontroller at
den første plade
lægges i 90°
ved tagfoden

Vinklen kontrolleres
med 3-4-5 trekanten i
henhold til figuren
ALT. 2

•

Den første plade lægges på plads.

•

Skub pladen forsigtigt, indtil pladens
ombuk og tagfoden mødes.

•

Kontroller at pladen ligger vinkelret
mod tagfoden. Mindre afvigelser på
20-30 mm langs sternen justeres
senere ved hjælp af vindskeden.

•

Fastgør pladen med en 4,2 x 25 mm
skrue i pladens nederste venstre
hjørne. Herefter fastgøres pladen med skruer pr. 300 mm op til
rygning. Skruerne placeres midt i de
udstansede huller. Skruen må ikke
strammes for hårdt, da pladen skal
have mulighed for at bevæge sig i
forbindelse med temperaturændringer. Mod gavl fastgøres pladen med
synlige 4,8 x 35 mm skruer pr. 300
mm. Ved anvendelse af vindskeden
skjules disse senere.
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Montagevejledning tag

9

Efterfølgende plader
Diagonalopmåling og symmetri
“KLIK”

•

Pladerne fastgøres med et kliksystem.

•

Læg den nye plade ca. 50 mm under den allerede monterede plade og klik de nederste ca. 200
mm af klikfalsen sammen.

•

Pladen skubbes forsigtigt på plads, så pladens
ombuk og tagfodsprofilet mødes.

•

Husk at montere efter modulmål - pladen skrues fast og klikkes derefter ned.

•

Ved montage af plader med lige forkant er det
ikke nødvendigt at lægge pladen 50 mm under.
Det kan være nødvendigt at bruge en gummi
hammer.

•

Husk at pladernes nederste kant skal flugte.

•

Fastgør pladerne med en 4,2 x 25 mm skrue i
de udstansede huller med en afstand i henhold
til figuren nedenfor.

•

Hvis pladen er uden ombuk i pladeenden, fastgøres efterfølgende med synlige 4,8 x 35 mm
montageskruer ca. 20 mm fra klikfalsen ved
tagfoden.

RYGNING
Skrue 4,2 x 25 Skjult
Skrue 4,8 x 35 Synlig

300 300

GAVL
Den synlige
skrue ved tagfod
er kun nødvendig ved
montage af plader
med lige forkant

TAGFOD

10

Falseluk på klikfals
Falselukket ved pladens nederste kant bukkes 90°, hvilket giver en pæn afslutning mod tagfoden.
”Type 1” leveres uden falseluk/endeluk.
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11

Skotrende
•

Fastgør skotrenden i underlaget ved hjælp af clips eller hafter.

•

DS Nordic Klikfals pladen skal stikke mindst 150 mm ud over skotrendens kant.

•

Alle plader, som ligger ved skotrenden, skal fastgøres med skruer på ydersiden af skotrenden.

•

Overlæg på skotrenden skal være mindst 500 mm.

•

Montér et tætningsbånd mellem pladen og skotrenden samt
et bånd mellem det vandafledende underlag og ombukket på skotrenden.

Hafter laves
nemt ved at bukke
en pladestump
Vandafledende
underlag
Fugemasse

Hafter

Tagpap

Montage principper
Med og uden blindfals.

Uden blindfals

n.

Mi

0

20

1_
3

Min. 200

1_
3

Tætningsbånd

1_
3

Løsning 1

Tætningsbånd

Med blindfals

Min. 200

Løsning 2

Løsning 2

Løsning 1

11.1
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Montagevejledning tag

12

Vindskede
Vindskeden giver en pæn afslutning og fastgøres til sternen med en skrue pr. 300 mm.
Det er vigtigt, at inddækningerne kan bevæge sig frit. Derfor må inddækningerne ikke være fastgjort sammen i overlægget.

13

Endeluk for vindskede
Vindskeden afsluttes eventuelt med et endeluk, som skubbes på plads ved tagfoden og fastgøres med to skruer.
Endeluk leveres separat til vindskeden.
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14

Ventileret understøtning
til rygning
Den ventilerede understøtning fastgøres med to skruer gennem tagpladen og underlaget.
Buk profilbunden op i henhold til figuren nedenfor.
Overvej, hvor højt du bukker toppen af pladen i forhold til ventilationen.

Buk profilbunden op

DS Snefangsrør

Tagrum

15

Rygning
Rygningen til DS Nordic Klikfals fastgøres med to skruer i hver understøtning. Rygningen overlappes med 100 mm.
Det er vigtigt, at inddækningerne kan bevæge sig frit. Derfor må inddækningerne ikke være fastgjort sammen i overlægget.

Buk profilbunden op
DS Snefangsrør

Tagrum
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16

Forskudte tværsamlinger
Eventuelle tværsamlinger skal være forskudte. Tværsamlinger skal udføres med et samleprofil.
Overlæggets længde varierer fra 50 til 150 mm.

1

3

1) DS Nordic Klikfals

Dele af flange
bortskæres
50-150 mm

2) DS Samleprofil
3) Galvaniserede papsøm

2
3
Dele af flange
bortskæres
50-150 mm

17

1

Taghætte

DS Nordic
taghætte

Silikone fuge
som ekstra
tætning
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18

Ovenlysvindue
Pladeskæring
6

3

22

Montagerækkefølge

6

5

4

3

2

1

A

5

6
6

3
3

4

1

22

Detalje A

Detalje A

A

Vinkel

DS Nordic Klikfals

Blindfals

55

4

1

Detalje A
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Montage af facade

1

Montage af DS Nordic Klikfals facade
Montage på stern
Understøtning
til vindskede

Montage på facade / gavl
DS Vindskede

DS Vindskede
Understøtning
til vinddskede

DS Nordic Klikfals
DS Nordic Klikfals

Underlag

Underlag

Facade/gavl

Inddækning
Underbeklædning

Montage facade – vandret

DS Samleprofil
DS Vandnæse

Montage facade – lodret

Afstandsliste
eller lægte

DS Nordic Klikfals

Afstandsliste
DS Nordic Klikfals

Lægte

25x100 mm med luft.
Tæt forskallet op til 1.800 mm
derefter pr. 300 mm

25x100 mm med luft.
Tæt forskallet op til 1.800 mm
derefter pr. 300 mm

Vindgips
Vindgips eller
vandspærre

DS Bundprofil/Musestop
Perforeret
musestop/ventilation

Hvor DS Nordic Klikfals skal anvendes til beklædning af facader, anbefaler DS Stålprofil at benytte en underkonstruktion af
25 x 100 mm høvlede forskallingsbrædder med en indbyrdes afstand på op til 10 mm. Alternativt kan der benyttes en 18 mm
krydsfinerplade. Uanset hvilken løsning der vælges placeres en godkendt vindpap inden DS Nordic Klikfals monteres.
Vi anbefaler, at der bruges støjdæmpningsbånd på både DS Nordic Klikfals 275 og 475. Såfremt støjdæmpningsbånd undlades
er der risiko for støjudvikling fra facadepladen.
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2

Montering ved hjørner og vinduer
Udvendig hjørne 1

Udvendig hjørne 2

Underlag

Underlag

Udv. hjørne

DS Nordic Klikfals

Udvendig hjørne med blindfals

Underlag

Udv. hjørne

DS Nordic Klikfals

Over vindue

Underlag

Vindueskarm
Blindfals

Udv. hjørne

DS Vandret lysningsprofil

Ved vindue

Ved sålbænk

Vindueskarm

Vindueskarm
Sålbænk

Fuge
Underlag
Underlag
DS Nordic Klikfals
Sideinddækning

Understøtning
til vindskede
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Standardinddækninger tag
STANDARDINDDÆKNINGER til DS Nordic Klikfals - Tag

510

Skitsetegning

DS Rygning
Oplys taghældning
ved bestilling

30
15

160

160

15

501

Inddækning

140°

16

15

30
197

160°

12

°
135

DS Pulttagsygning
Oplys taghældning
ved bestilling

80

Foto

11

Nr.

11

160

28

45°

511

DS Murkrone

90

20

135°
10

514
+
515

DS Standardprofiler
ved tagfod ved udluftning
af tagkonstruktion

80

80
20

514

37

20

70
150

515

67
13

80

14

°

135

11

5°

25

5°

12

DS Vindskede

37

532

12

25

539

DS Blindfals
68

11
151°

360

360

170

5°
12

20

173

10

145°

DS Tagfodsprofil
Oplys taghældning
ved bestilling

11

20

543

DS Skotrende
Oplys taghældning
ved bestilling

26

541

DS Sideprofil mod mur

67

12

37

544

5°

20

°10
35

1

Standardlængde 2.500 mm - Standardgodstykkelse 0,50 mm - Speciallængder på forespørgsel.
Inddækninger i udvalgte overflader og godstykkelser leveres med beskyttelsesfolie.
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Standardinddækninger tag
STANDARDINDDÆKNINGER til DS Nordic Klikfals - Tag
Nr.

548

Foto

Inddækning

Skitsetegning

186

DS Fodblik
Oplys taghældning
ved bestilling

50

°
25

1

10

Venstre
575

Højre

DS Endeluk til montering
i DS Vindskede 532

25

25

25
30

581

250 mm
DS Ventileret understøtning
til rygning
Leveres i længderne
250 mm og 450 mm

582

250
25
30

450 mm

450

250 mm

591
DS Samleprofil
Leveres i længderne
250 mm og 450 mm
592

165°
20

20

13

165°

450 mm

Standardlængde 2.500 mm - Standardgodstykkelse 0,50 mm - Speciallængder på forespørgsel.
Inddækninger i udvalgte overflader og godstykkelser leveres med beskyttelsesfolie.
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Standardinddækninger væg
STANDARDINDDÆKNINGER til DS Nordic Klikfals - Væg
Nr.

Foto

Inddækning

Skitsetegning
96

60

DS Sålbænk

100°

60

10

96

DS Udvendigt hjørne

79

88

80

30

96

30

25

539

DS Blindfals

173

68

544

DS Sideprofil mod mur

67

37

12

5°

20

°10
35

1

25
35

581

250 mm
DS Ventileret understøtning
til rygning
Leveres i længderne
250 mm og 450 mm

582

669

670

250
25
35

450 mm

450

DS Udvendigt hjørne

DS Udvendigt hjørne

DS Sideinddækning

10
10

30

30

63
63
30

671

30

30

130
85
30

Standardlængde 2.500 mm - Standardgodstykkelse 0,50 mm - Speciallængder på forespørgsel.
Inddækninger i udvalgte overflader og godstykkelser leveres med beskyttelsesfolie.
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Standardinddækninger væg
STANDARDINDDÆKNINGER til DS Nordic Klikfals - Væg
Nr.

672

Foto

Inddækning

DS Vandret
lysningsprofil

Skitsetegning

63

95°
30

674

DS Startprofil
ved vandret montage

70

80
20
45°

676

DS Bundprofil
Lodret beklædning

8

80

673

DS Perforeret
bundprofil

DS Perforeretmusestop /
ventilation
Længde 2.500 mm

35

68

15

20

30
X (variabel)

Standardlængde 2.500 mm - Standardgodstykkelse 0,50 mm - Speciallængder på forespørgsel.
Inddækninger i udvalgte overflader og godstykkelser leveres med beskyttelsesfolie.
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Tilbehør
Foto

Beskrivelse

DS Befæstigelse
A: 2,5 x 40 mm / 3,5 x 40 mm galvaniseret papsøm
B: 4,8 x 20 mm montageskrue til inddækninger i stål
C: 4,2 x 25 mm profilskrue uden tætningsskive til skjult montage i træ
D: 4,2 x 35 mm rustfri profilskrue uden tætningsskive til skjult montage i træ
E: 4,8 x 35 mm montageskrue til inddækninger i træ

DS Udluftningshætte til DS Nordic Klikfals 275/475 (bestillingsvare)

DS Snefangsrør
Ø32 mm
Længde 4.000 mm

DS Tætningsbånd
3 x 9 mm
Rulle à 30 m

DS Støjdæmpningsbånd
4 x 95 mm koksgrå
Rulle à 125 m
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Hos DS Stålprofil får du markedets mest attraktive garantibetingelser med op til
30 års fuld garanti – også for byggerier helt ud til kyst eller havn
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DS Stålprofil A/S
Andrupvej 9 · DK-9500 Hobro
Tel.: +45 96 57 28 28
www.ds-staalprofil.dk

