
 

EXCELLENCE 
IN ROOFING

Mekanisk monteret system
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Mekanisk monteret system

PRODUKTINFORMATION

RENOLIT ALKORPLAN F
Er en lamineret tagfolie af fleksibel PVC armeret med 
polyesterarmering.

Er i henhold til  EN 13501-5 brandteknisk klassificeret  som 
brandmæssigt egnet tagdækning klasse Broof (T2). Test-
rapport fremsendes på anmodning

Er CE-mærket i henhold til produktstandarden EN 13956

Anvendelse
RENOLIT ALKORPLAN F bruges som tagdækning i mekanisk 
monterede tagdækningssystemer, som er det mest 
foretrukne montagesystem. Tagfolien svejses sammen med 
varmluft, hvorved man helt eliminerer den brandrisiko, som 
er ved andre montagesystemer, hvor der anvendes åben ild 
til montagen.

CE-mærkning
Certifikat er tilgængeligt på vores hjemmeside 
www.renolit.com/roofing.

0749-CPR 
BC2-320-0295-0100-02 (EN 13956)

Standardbetingelser 
Standardbetingelserne for salg er inkluderet i prislisterne. 
Alt salg af RENOLIT-produkter er underlagt disse 
betingelser. RENOLIT ALKORPLAN leveres i ruller. 
Hver leverance kan indeholde op til 10% kortrulle 
(minimumslængde: 8 m).

Opbevaring
Opbevares tørt. Rullerne skal så vidt muligt ligge parallelt 
og i den originale emballage. De må ikke stables på tværs 
eller under tryk. Paller kan stables med maksimalt 3 paller 
i en stabel.

Produkt data Testmetode Produktionsværdier Enheder

RENOLIT ALKORPLAN F
1,2 mm 1,5 mm

Trækstyrke EN 12311-2 (A) ≥ 1050 ≥ 1100 N/50 mm

Brudforlængelse EN 12311-2 (A) ≥ 15 ≥ 16 %

Dimensionsstabilitet
(6 timer ved 80°C)

EN 1107-2 ≤ 0.3 ≤ 0.3 %

Kuldebestandighed EN 495-5 Ingen revner
≤-30

Ingen revner
≤-30

°C

Sømrivestyrke EN 12310-1 ≥ 350 ≥ 400 N

Rivestyrke EN 12310-2 ≥ 200 ≥ 225

Lamineringsstyrke EN 12316-2 ≥ 200 ≥ 225 N/50 mm

Vanddampdiffusionsmodstand EN 1931 20.000*
(beregnet værdi)

20.000*
(beregnet værdi)

-

Modstand mod statisk perforering EN 12730 ≥ 20 ≥ 20 kg

Produkt Tykkelse Bredde Vægt Rullelængde Rulle vægt

RENOLIT ALKORPLAN F 35076 1.2 mm 1.05 m 1.56 kg/m2 25 lm ca. 40 kg

1.2 mm 1.60 m 1.56 kg/m2 20 lm ca. 52 kg

1.2 mm 2.10 m 1.56 kg/m2 20 lm ca. 40 kg

1.5 mm 1.05 m 1.95 kg/m2 20 lm ca. 41 kg

1.5 mm 1.60 m 1.95 kg/m2 15 lm ca. 47 kg

1.5 mm 2.10 m 1.95 kg/m2 15 lm ca. 60 kg

* ±30% ifølge EN 13956 (MDV)



3  RENOLIT WATERPROOFING3  RENOLIT WATERPROOFING

Træ (varmt tag)

RENOLIT ALKORPLAN F

Isoleringsmateriale

RENOLIT ALKORPLUS dampspærrelag

RENOLIT ALKORPLUS filtbeskyttelseslag

Trækonstruktion

Mekanisk monteret system

Nedenfor eksempler på mekanisk montereret tagfoliesystem 
med RENOLIT ALKORPLAN tagfolie på henholdsvis 
ståltrapezplader og betonelementer. 

For montering på andre underlag eller konstruktioner 
bedes De kontakte RENOLIT’s tekniske afdeling.

Ståltrapezprofiler (varmt tag)

Ved anvendelse af RENOLIT ALKORPLAN på kolde tage 
og ventilerede tagkassetter kontakt venligst RENOLIT’s 
tekniske afdeling.

RENOLIT ALKORPLAN F

Isoleringsmateriale

RENOLIT ALKORPLUS dampspærrelag

Isoleringsmateriale
Ståltrapezprofil

Beton (varmt tag)

RENOLIT ALKORPLAN F

Isoleringsmateriale

RENOLIT ALKORPLUS dampspærrelag

RENOLIT ALKORPLUS filtbeskyttelseslag

Betonkonstruktion
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Tagopbygning

Opstart på montage
Før tagfolien monteres, skal underlaget være frit for 
uregelmæssigheder, vand, frost, is og overskydende materialer, 
f.eks. skruer, metalspåner mv.

Montage på ståltrapezplader
Ved montering af befæstigelser til fastgørelse af tagfolie 
i ståltrapezplader, skal der anvendes ståltrapezplader med 
en minimumstykkelse på 0,7 mm. Alt arbejde med trapez- 
og tyndplader skal udføres i henhold til gældende danske 
konstruktionsstandarder for stålkonstruktioner.

Kvalitet:
- Galvaniseret stål: S320 G eller 350 G ifølge DS/EN 10326
- Alu zink ifølge DS/EN 10214 (5%) eller DS/EN 10215 (55%)
- Rustfrit stål 14301 eller 14401 ifølge DS/EN 10088. 

Montage på betonelementer / letbetonelementer
Bærende beton- og letbetonelementer, der danner underlag for 
mekanisk monterede tagfolier, skal som minimum overholde 
danske konstruktionsstandarder for beton- og letbetonelementer. 
Elementerne skal være monteret og fastgjort således, at de danner 
en lukket overflade, og således at de indbyrdes er sikret mod 
lodrette bevægelser. Samlet skal elementerne udgøre en jævn og 
niveaufri overflade.

Montage på trækonstruktioner/tagkassetter
Minimumstykkelsen på brædder eller krydsfinerplader for 
montering af tagfolie skal være:
-   træ: 25 mm (fer og not)
-   tagkrydsfiner: min. 15 mm (anvendelsesklasse 1 & 2)
-   OSB/3: 18 mm iht. DS/EN 300 og DS 413

Montage skal være kompatibel med komponenterne 
og den valgte metode til fastgørelse af isoleringen eller 
tagfolien. Bæreelementerne er installeret og fastgjort for 
at få en lukket dækoverflade, hvor al vertikal bevægelse er 
udelukket. Højde- eller tykkelsestolerancer mellem paneler 
må ikke overstige 3 mm. Installation af den understøttende 
træstruktur skal være i overensstemmelse med gældende 
bygningsregler.
 

Beskyttelseslag
På ujævne overflader eller trækonstruktioner anbefales 
at udlægge en RENOLIT ALKORPLUS beskyttelsesfilt 
for at forhindre beskadigelse af tagfolien eller eventuel 
dampspærre. Beskyttelsesfilten udlægges løst med et  
50 mm overlap (henvises til tabel 1).

Dampspærre
I kolde perioder kan der forekomme kondensering på undersiden af 
tagfolien, men tagfoliens diffusionsåbenhed gør, at kondensvandet 
fordamper i perioder med varmere vejr. I opvarmede bygninger 
med isolerede konstruktioner skal der på konstruktionens varme 
side monteres en lufttæt dampærre, der effektivt skal forhindre 
den varme og fugtige rumluft i at trænge op i konstruktionen og 
kondensere. En utæt dampspærre kan medføre en ophobning af 
kondens, som ikke fordamper helt i de varmere perioder.

RENOLIT leverer dampspærre i standard dimensioner.  Dampspærren 
udlægges med et overlap på 200 mm og tapes fast med egnet 
dampspærretape RENOLIT ALKORPLUS81057. Når samlingen med 
tape er fuldt vedhæftet til dampspærren, skal denne trykkes efter 
med håndrulle for at  sikre samlingens tæthed.
På konstruktioner, hvor dampspærren udlægges på trapezplader, 
skal dampspærren udlægges parallelt med trapezpladetoppene. 
På øvrige underlag  (beton, OSB, tagkrydsfiner eller træ) er 
udlægningsretningen underordnet. Dampspærren skal forsegles 
mod tilstødende bygningsdele samt ved alle gennemføringer i 
tagfladen. 
RENOLIT har også mulighed for at levere en selvklæbende 
dampspærre. RENOLIT ALKORPLUS81002 dampspærren er bygget op 
af en alu-film som dampspærre og et selvklæbende bitumenlag.

Termisk isolering
Isoleringsplader skal være godkendt til brug som tagisolering.  
Den samlede opbygning af isoleringslaget skal være i henhold til 
leverandørvejledning. Det skal sikres, at alle isoleringsplader og 
kiler er fastholdt med mindst en befæstigelse.
Isoleringen skal monteres i henhold til producentens anvisninger. 
Trykstyrken skal være tilstrækkelig til mekanisk montering dvs. 
minimum på 0,06 N/mm2 ved 10% komprimering i henhold 
til gældende standard for tagisolering. På metalunderlag 
skal isoleringspladernes dimensioner og tykkelse passe til 
trapezpladernes profilmål.

Lindø (Danmark) Bauhaus (Sverige)
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Tagopbygning

Separationslag / Skillelag
Ved udlægning på en eksisterende, men nyere, bitumen 
tagdækning skal der udlægges separationslag af polyesterfilt 
(300 g/m2). Separations- og skillelag skal udlægges løst  med  
et overlap  på  50  mm.  Ved  udlægning  på isoleringsplader, 
kacheret med en aluminiumsfolie eller glasfilt, er det ikke 
nødvendigt med yderligere et separationslag. Hvis du er i 
tvivl, kan du indhente yderligere oplysninger hos RENOLIT’s 
tekniske afdeling.

RENOLIT ALKORPLAN-tagfolie
RENOLIT ALKORPLAN-tagfolie udrulles spændingsfrit 
ovenpå isolerings- eller separationslaget. På 
ståltrapezplader lægges membranen vinkelret på pladernes 
retning. Hvis underlaget ikke er trapezplader (f.eks. 
beton, OSB, krydsfiner eller planker), er tagfoliens retning 
ikke afgørende. Befæstigelserne (skruer og plasthylse) 
monteres i tagfladen gennem tagfolien og isoleringen  
(se figur 1). Tagfoliebanerne rettes ind efter hinanden og 
udlægges med et overlap på minimum 120 mm. Langs den 
ene foliekant er en markering, der anviser overlappet, for at 
gøre udlægningen mere bekvem. Antallet af befæstigelser 
skal dimensioneres således, at det samlede tagsystem kan 
optage de vindbelastninger, der kan forekomme langs med 
tagkanter og på midten af taget. (Beregninger udføres i 
henhold til DS/EN 1990 og DS/EN 1991-1-4). Der skal til 
enhver tid være en minimumsafstand på 180 mm mellem 
befæstigelserne. Derfor kan det være nødvendigt at anvende 
en anden bredde tagfolie for at opnå det korrekte antal 
befæstigelser pr. m2 med et minimum på 2 befæstigelser/m2. 

For at kontrollere kvaliteten og styrken af en svejsning, 
skal der skal foretages en prøvesvejsning, inden 
svejsearbejdet på den udlagte folie opstartes. Det 
anbefales at svejse RENOLIT ALKORPLAN-tagfolier 
sammen med varm luft. 

Ved montage af befæstigelser skal disse monteres 
således, at der er mindst 10 mm fra foliekant til kant 
på befæstigelse. Overlæggene svejses sammen og 
den mindst effektive svejsebredde skal være 
30 mm. For at opnå en god svejsning skal tem-
peratur, hastighed og tryk tilpasses vejrliget og 
underlaget for folien. Overlæg på endestød er  
70 mm. Endestød på foliebaner skal forskydes med 250 
mm for at undgå, at fire endestød mødes i samme punkt. 
Ved almindelige T-stød, hvor tre foliebaner overlapper 
hinanden, skal den midterste affases. 

Efter sammensvejsningen kontrolleres tætheden med en 
testnål,    der  med   fast   hånd   føres   langs   RENOLIT ALKORPLAN  
svejsesømmen uden dog at skade den (se figur 2).
Dette skal løbende udføres, som arbejdet skrider frem.

Figur 1: Standard overlæg ved mekanisk fastgørelse

min 120 mm
50 mm

10 mm

>15 mm

30
 mm mindst effektive  

bredde

Tabel 1: RENOLIT ALKORPLUS separations- og skillelag

Filttype Separationslag Skillelag

RENOLIT ALKORPLUS81005 

Polyesterfilt, 
300 g/m2

På eksisterende 
bitumen tagdækning 
med <10 år, ubeskyttet 
EPS, XPS, PIR eller PUR 
isolering

På rå  
overflader

RENOLIT ALKORPLUS81008 

Polyesterfilt, 
180 g/m2

På ubeskyttet EPS, XPS, 
PIR eller PUR isolering

Figur 2: Kontrol af svejsesøm
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Mekanisk montering

Mekaniske befæstigelser
Valg af type mekanisk befæstigelse skal fastlægges på baggrund 
af:
- konstruktionstypen
- isoleringstykkelsen

Når der tages højde for disse parametre, kan der anvendes 
en bred vifte af befæstigelser. Et resumé er angivet i  
tabel 2. 

Minimumsafstanden mellem befæstigelserne er  
180 mm og maksimumafstanden er 550 mm.

Ved brug af 2,10 m bredde RENOLIT ALKORPLAN F tagfolier 
kontaktes RENOLIT.

Dimensioneringsregler 
Fastsættelse af den regningsmæssige udtræksstyrke er bestemt 
på baggrund af EN 16002.

Tabel 2: Designværdi

Øvrige underlag
•  Ved montage af tagfolie på ståltrapezplader, som er 

tyndere end 0.7 mm, anvendes en lavere udtræk- 
ningsværdi. For ydeligere oplysninger kan De altid kontakte 
RENOLIT’s tekniske afdeling.

•  På beton eller træ skal der udføres en statisk udtrækningstest 
for at kontrollere underlagets kvalitet. 

•  Der kræves til enhver tid 2 fastgørelsesanordninger/m2.
•  Den i befæstigelsesplanen angivne afstand mellem 

befæstigelserne skal være regelmæssig indenfor den zone de 
bliver monteret. 

• Befæstigelse skal overholde EN 16002

Kontakt RENOLIT for andre leverandører eller andre typer skruer / 
plader, der ikke opfylder EN 16002

Supplerende fastgørelse
Der monteres kantfixeringsskinner langs hele tagets kant samt 
omkring ovenlys og øvrige kantbegrænsninger. 
Der anbefales ekstra opmærksomhed mod den vindtætte installa- 
tion af brystninger.

For præcise beregninger henvises til den danske lastnorm.

Kantbeskyttelse:
RENOLIT ALKORPLAN81170 metalplade. Disse plader (se 
figur 3) er fastgjort til understøttende dæk. Den maksimale 
afstand mellem fastgørelser er 250 mm med fastgørelser på 
den ene side af RENOLIT ALKORPLAN metalpladen og i zig-
zag-dannelse for at modstå en kontinuerlig trækbelastning 
på 2,7 kN/lm. Hvis RENOLIT ALKORPLAN metalplader er 
fastgjort i det lodrette ben, skal fastgørelseselementerne 
vil være i 200 mm afstand.

Regningsmæssig last (N) / befæstigelse

Ståltrapezprofiler
Ved RENOLIT ALKORPLAN F, skal der tages hensyn til en 
designværdi på 0,7 kN. Denne værdi er baseret på en vind-
last test ifølge EN 16002 retningslinjer ved 
hjælp af følgende formel:

Wadm = Wtest x Ca x Cd / ϒm

Wadm = designværdi
Wtest = test værdi
Ca = geometrisk korrektionsfaktor
Cd = statisk korrektionsfaktor
ϒm = sikkerhedsfaktor = 1.5

Gasbeton            Kontakt venligst
(min. kvalitet CC3/500)          RENOLIT’s tekniske afdeling                                           
Bredde 1.05 m  

Beton             Kontakt venligst
(min. kvalitet B25)          RENOLIT’s tekniske afdeling                           
Bredde 1.05 m 

Træ                 Kontakt venligst                                     

Bredde 1.05 m         RENOLIT’s tekniske afdeling

 

Kontorbygning (Norge)

Figur 3: Som kantfixeringsskinne kan anvendes 
RENOLIT ALKORPLAN81170 metalplader.
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Mekanisk montering

Vindtæt installation til brystnings detaljer:
•  Med en RENOLIT ALKORPLUS81058 komprimeret 

skumstrimmel under RENOLIT ALKORPLAN metalpladerne 
forsegles brystningstoppen mod vindtryk (se figur 4). 
Membranen er beskyttet mod en bevægende overflade 
med et RENOLIT ALKORPLUS81005 beskyttelseslag (min. 
300 g/m2). Hvor brysthøjden overstiger 500 mm, kræves 
der understøttelse af en gennemgående RENOLIT 
ALKORPLAN metalplade (50 mm bred).

• Brystninger kan også limes for at opnå en vindtæthed (se 
figur 5). Her påføres RENOLIT ALKORPLUS81040 kontaktlim 
på hele overfladen af både membran og brystning med 
et minimumsforbrug på 2 x 150 g/m2. Brystningen 
skal have en RENOLIT ALKORPLAN metalbeklædning, 
men komprimeret skumbånd og anden fastgørelse kan 
udelades.

Udførelse af anvisninger 
Se installationshåndbog

Generelle bemærkninger
Hældning
Tage skal udføres, så regn og smeltevand fra sne på 
forsvarlig måde kan løbe af. Dette vil sædvanligvis være 
opfyldt, hvis hældningen på tagfladen er større end 1:40 
svarende til 2,5 cm pr. m. (ref. BR2020).

Kompatibilitet
RENOLIT ALKORPLAN tagfolier i direkte kontakt eller 
tilsmudsning med olie, benzin eller andre opløsningmidler, 
herunder varme eller kolde bitumenprodukter, tjære mv. 
skal helt undgås, da disse stoffer nedbryder polymerbaseret 
PVC, dvs. forkorter produktets levetid og visuelle udtryk. 
RENOLIT har en oversigt, som beskriver bestemte 
produkters kemikaliebestandighed (spørg efter databladet 
”kemisk resistens”). RENOLIT ALKORPLAN tagfolier må 
ikke kombineres med andre typer af vores tagfolier. 
Træ, som er i direkte kontakt med RENOLIT ALKORPLAN 
tagfolier, skal være ubehandlet for at bevare produktets 
originalitet. Der må under ingen omstændigheder anvendes 
imprægneringsmidler, som er basseret på opløsningsmidler. 
På sugende underlag bør der primes.

Øvrige bemærkninger
Følgende reglementer, bekendtgørelser, anvisninger, 
normer med videre skal respekteres:
• BR18
•  Norm for last på konstruktioner DK/EN 1990
    DS/EN 1990 DK NA
   DS/EN 1991-1-4
• SBI-anvisning 273 Tage
• Branchevejledning om tagdækning - BAR
• Alle andre gældende regler og direktiver.
•  Produktoplysninger og anvisninger udstedt af 

RENOLIT, som vedrører den specifikke brug af RENOLIT 
ALKORPLAN- og RENOLIT ALKORPLUS-produkter.

•  Monteringsvejledninger og sikkerhedsanvisninger fra 
fabrikanter eller leverandører af tilhørende materialer og 
andet tilbehør som anvendes ved tagfoliemontagen.

Figur 4: RENOLIT ALKORPLUS81058 komprimeret skumbånd

Figur 5: Dobbeltsiddet limning af brystning.

RENOLIT ALKORPLAN metalplader

RENOLIT ALKORPLUS81058

komprimeret skumbånd

RENOLIT ALKORPLAN metalplader

Svejsning med varm luft

RENOLIT ALKORPLAN hjørne 

Svejsning med varm luft

Svejsning med varm luft

RENOLIT ALKORPLAN metalplader 

Svejsning med varm luft

RENOLIT ALKORPLUS81040

Kontaktlim
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BBABRITISH
BOARD OF
AGREMENT

ASSESSMENT OF PRODUCTS FOR CONSTRUCTION

Ifølge BBA (British Board of  
Agrément) har RENOLIT 
ALKORPLAN  F,  
anvendt i Storbritannien, en 
forventet levetid på over 40 år 
med udvidet vedligeholdelse.
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For RENOLIT ALKORPLAN 
tagbeklædningsprodukter 
og-systemer gælder en 
standardgaranti på 10 år, og 
de monteres af godkendte 
firmaer og montører, som 
er uddannet og godkendt af 
RENOLIT.
 

Alle RENOLIT-vandtætningsmembraner 
til tagdækning er omfattet af 
ROOFCOLLECT®-programmet for 
indsamling og genanvendelse.  

RENOLIT Iberica S.A. 
fabrikken er godkendt i henhold til  
ISO 9001/14001.

De oplysninger, der er anført i nærværende materiale, er givet i god tro og med henblik på at formidle oplysninger. De er baseret på den 
viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet, og de kan ændres uden varsel. Intet heri må føre til anvendelsen af vores produkter 
uden at respektere eksisterende patenter, certifikater, lovbestemmelser, nationale eller lokale regler, tekniske godkendelser eller tekniske 
specifikationer eller regler og praksis med hensyn til god håndværksmæssig udførelse inden for denne branche. Køberen bør kontrollere, 
om importen, averteringen, emballeringen, mærkningen, sammensætningen, besiddelsen, ejerskabet eller brugen af vores produkter 
eller kommercialiseringen af dem er underlagt bestemte territorielle regler. Køberen er også den eneste, som kan gøres ansvarlig for at 
give oplysninger og rådgivning til slutbrugeren. Hvis der opstår særlige tilfælde eller mere detaljerede spørgsmål om anvendelse, som 
der ikke er taget højde for i nærværende retningslinjer, er det vigtigt at rette henvendelse til vores tekniske serviceafdeling, som vil yde 
rådgivning ud fra de tilgængelige oplysninger og inden for rammerne af deres kompetenceområde. Vores tekniske serviceafdeling kan 
ikke gøres ansvarlige for projekteringen eller udførelsen af arbejdet. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt køberen ikke overholder 
reglerne, bestemmelserne eller sine forpligtelser. Farverne overholder EOTA-kravene til modstandsdygtighed over for ultraviolet stråling 
men kan dog undergå en naturlig forandring i tidens løb. Undtagelser fra garantien: æstetiske spørgsmål i forbindelse med en delvis 
reparation af en defekt membran, som er dækket af garantien.

www.renolit.com/roofing
RENOLIT Nordic A/S - Naverland 31 - 2600 Glostrup - Danmark
T +45 43 64 46 33 - renolit.nordic@renolit.com

SQ
U

A
D

.B
E


