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Fordi lidt bedre, er bedre
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Rhepanol® fk
Lidt bedre. Punktum.
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Kvalitet, der er til  
at arbejde med.

Lidt bedre for miljøet

De første Rhepanoltage, der blev lagt for 75 år siden, lig-
ger der stadig. Og gennem tiden har vi naturligvis fortsat 
udviklingen af både produkt og tilbehør. Den unikke 
selvvulkaniserende kant, det innovative Gripfixsystem og 
udvalget af selvklæbende tilbehør gør, at Rhepanol er det 
optimale valg for dig, der ønsker at give dine kunder den 
bedste kvalitet og samtidig ønsker, at arbejde enkelt og 
effektivt på selv de mest udfordrende opgaver.

De sidste 75 år er der monteret mere end 100 millioner 
m2 Rhepanoltage. Tage der uden problemer har stået 
imod bagende sol, bidende kulde, hagl, regn og sne. 
Men det er ikke kun til glæde for de nuværende ejere. For 
Rhepanol er også godt for fremtidige generationer. Det 
indeholder ikke blødgørere eller halogener og materialet 
kan genanvendes 100%. Og det er ikke bare noget, som vi 
påstår. Rhepanol har, ifølge et uafhængigt analyseinstitut, 
en enestående miljøprofil. Så mon ikke også kommende 
generationer bliver lidt gladere for dit valg af Rhepanol?

Rhepanol fk.  
Når du gerne vil levere  
en lidt bedre kvalitet

•	Rhepanol,	verdens	ældste		
syntetiske	tagmembran
•	 75 års erfaring som 

tagdækning
•	Over 100.000.000 m²  

monteret over hele verden
•	Godkendt i henhold  

til EN 13956
•	 Lang forventet levetid
•	Modstår ultraviolette stråler
•	Det mest modstandsdygtige 

system i alle miljøer

•	Unik	selvvulkaniserende	
kant
•	Hurtig sikker og ensartet  

samling af sømmen

•	 Innovativt	fastgørelses		
system	med	Gripfix
•	 Fastgjort ved hjælp af den 

rivestærke fleece bagside
•	Alsidig og anvendelig til 

montering på alle typer tag

•	 Enestående	miljø	profil	iht	
livscyklusvurdering	ISO	
14040
•	 Indeholder ikke blødgørere
•	 Indeholder ikke halogener
•	 Bekræftet miljøvenlig af 

eksterne institutter

•	 Fremragende	membran	
kvalitet

•	 Fleksibel ned til -60°
•	 Kompatibel med bitumen  

og tagpap
•	Modstandsdygtig mod hagl
•	 Testet mod brand

•	Praktiske	muligheder
•	 Bredde på membraner: 1,05m 

0,65m, 0,52m og 0,35m
•	 Tykkelse (inkl. fleece): 2,5mm
•	 Farver: Grå og sort
•	Omfattende udvalg af tilbehør
•	 Egnet til alle 

monteringsteknikker

FaktabOkS
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”Allrounder WINTER WORLD” i Neuss ved 
Düsseldorf er den største ski-dome i Europa. 
Åbnede i december 2000 for vintersport, 
inklusiv skiløb og snowboarding.
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Uanset hvad udfordringen er,  
er Rhepanol en lidt bedre løsning

Mekanisk fastgørelse med Gripfix 
systemet

Løst lagt med ballast

Klæbning med lim

Karvendel Svævebananes bjergstation. Her beskytter  
Rhepanol Naturoplevelses Centret.

Lidt bedre  
til renovering

Lidt bedre til  
nye tage

Lidt længere  
holdbarhed

Vores top produkt, med dets integrerede syntetiske fleece 
bagside, sikrer en effektiv beskyttelse mod udvidelser og 
sammentrækninger i underlaget. Med Rhepanol kan du 
tage enhver udfordring op og sikkert dække mange af 
fortidens synder. Og så er det ikke engang nødvendigt,  
at fjerne den gamle belægning.

Hvis du tror på at holdbarhed, fleksibilitet og 
miljøvenlighed har en betydning, når du vælger  
nyt tag, så er Rhepanol fk den oplagte løsning.

Når Materialeprøvnings-instituttet tester Rephanol 
membraners funktionalitet efter årtiers brug, får de 
samme resultater, som når taget er nyt. Rhepanol holder 
bare lidt bedre end de fleste andre tage. 
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Et. To. Tre. Tæt
Det er den næsten legendariske formel for lægning af Rhepanol fk, fordi systemet 
er fuldstændig tilpasset til praktisk udførelse og sikkert arbejde på taget. Rul ud, 
rengør samlingen, træk beskyttelsesfilmen af, tryk kanten ned – forseglet!

En anden funktion ved Rhepanol fk:
Den innovative montering med Gripfix

•	 Indbyrdes afstand iht vindberegninger
•	Udrulning af Gripfixbaner
•	Fastgørelse af Gripfixbaner
•	Udrulning af tagmembranen

•	Lukning af samlingerne med den unikke 
selvvulkaniserende kant

•	Rul omhyggeligt på samlingerne og over Gripfix 
banerne

•	Forseglet og fastgjort.

Rhepanol på toppen af skidomen i Bispengen

Med Gripfix
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Selvvulkaniserende kant

En samlet løsning

Når man har lagt 100 millioner m2 tag, har man lidt 
mere erfaring. Derfor har vi også udviklet tilbehør til 
enhver tænkelig udfordring. Specielle løsninger til 
ovenlysvinduer, indvendige eller udvendige hjørner 
eller laminerede metalplader, for nu blot at nævne nogle 
enkelte. Med Rhepanol får du ikke blot en tagdækning, 
du får en løsning.

Den selvvulkaniserende kant sikrer øjeblikkelig, vandtæt 
forsegling af alle samlinger

Rhepanol fk er helt enkelt  
lidt mere fleksibelt og  
lidt bedre kvalitet

Astrid Lindgren skolen Hammersbach

•	 Forsegler alle samlinger 
sikkert med den integrerede 
selvvulkaniserende kant

•	 Syntetisk fleece bagside med 
høj trækstyrke

•	 Kompatibel med bitumen

•	 Egnet til alle 
monteringstekniker

•	 Resistent over for ultraviolet lys

•	 Fleksibel ned til -60° C

•	Modstandsdygtig over for hagl

•	 Indeholder ikke blødgørere  
og halogener

•	 100% genanvendeligt

•	Ældes usædvanligt langsomt

FaktabOkS
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Rhepanol® hg
Lidt bedre membraner til grønne tage
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Rhepanol hg 
produkt til grønne tage. 
Helt enkelt

Vedligeholdelsesfri  
beskyttelse mod  
gennemtrængning  
af rødder

I løbet af de seneste 35 år, er der monteret mere end 100 
millioner m2 Rhepanol fk tagmembraner i hele verden. 
Membraner der helt enkelt er lidt bedre og holder lidt 
bedre end de fleste andre membraner. Uden behov for 
vedligehold. Rephanol hg er samme kvalitet, men udvik-
let til at ligge under grønne tage.

Den største udfordring ved grønne tage er gennem-
trængning af rødder. Rhepanol hg er som Rhepanol fk 
baseret på polyisobutylen (PIB). Og derfor har membra-
nerne grundlæggende samme lange holdbarhed. Men hg 
membraner er forstærket med indlagt glasfilt, der sikrer 
effektivt mod gennemtrængning af rødder. Yderligere er 
Rhepanol hg optimeret til varmluftsvejsning. Det betyder, 
at også samlingerne er modstandsdygtige overfor gen-
nemtrængning af rødder - uden yderligere forsegling.

Der findes tagmembraner. 
Og så er der lidt smartere 
tagmembraner

Rhepanol hg på indkøbscentret ”Life” i München

Rhepanol hg.
Tagdækning og beskyttelse mod 
penetrering af rødder i én og 
samme membran

•	 Baseret på PIB (polyisobutylen)

•	 Rodsikker 

•	 Svejsbar med varmluft

•	Dimensions-stabil pga det 
indlagte glasfilt

•	 Til intensive, ekstensive eller 
anlagte grønne tage

•	 Ideelt til nye bygninger og 
perfekt til tagrenovering pga 
kompatibiliteten med bitumen

•	 Bane-bredde: 2,05 m

•	 Farve: grå

FaktabOkS
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På tyrkisk betyder Meydan  
markedsplads eller mødested.
Indkøbscentret har et unikt taglandskab  
med bølger og bløde overgange. 
Og så er det levende tag oven i købet  
tilgængeligt for centerets besøgende.

Idyllisk eng på toppen af 
Indkøbscentret Meydan i Istanbul

Indkøbscentret  
Meydan, Istanbul

•	 Bygget i 2007

•	 Investor: Metro Group Asset 
Management

•	Arkitekter: Foreign Office 
Architects (FOA), London

•	 System: Rhepanol hg

•	 Løst lagt under vegetation  
som ballast

•	 Totalt tagareal: 31.000 m²

•	Deraf med ekstensiv 
begroning: 28.000 m²

•	Med intensiv begroning:  
1000 m²

Fakta	bOkS
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Grønne tage  
holder længere

Rhepanol hg.  
Lidt gladere ejere  

Hvad siger uvildige  
eksperter?

Grønne tage har en væsentlig længere levetid på grund af 
beskyttelsen mod UV stråler, høje temperaturer, hagl-
storme og belægninger. Så grønne tage er ikke alene en 
lidt bedre løsning i æstetisk og miljømæssig forstand. Det 
er også økonomisk en bedre løsning.
Det gør grønne tage til en attraktiv løsning for både 
designere, landskabsarkitekter, montører, myndigheder, 
investorer og husejere.

Regnestykket er enkelt. Man har den lange levetid, som 
er kendetegnet ved alle Rhepanol produkter og hertil 
lægges den generelt længere levetid ved grønne tage. 
At Rhepanol oven i købet er vedligeholdelsesfrit, gør vel 
løsningen lidt bedre?

1.  Test-certifikat for byggematerialer fra materialeprøv-
ningsinstituttet (MPA) i Darmstadt

2.  Certifikat fra C.A.U. GmbH for en fremragende miljø 
profil i henhold til EN ISO 14040, livscyklusvurdering.

Rhepanol hg giver  
grønne tage et langt liv - 
uden bekymringer

Ren harmoni: Rhepanol hg beskytter ”Penny” supermarkedet i byen  
Werne an der Lippe, Tyskland

Enkel montering af Rhepanol hg 
ved svejsning med varmluft uden 
yderligere forsegling.
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Med Rhepanol hg  
bliver rødderne,  
hvor de skal være

Rhepanol hg er bare  
lidt bedre i alle  
sammenhænge

Med en korrekt monteret tagmembran fra Rephanol, 
bliver vegetationen, hvor den skal være. Uanset om det 
er mos, sedum og græsser eller om det er vegetation, der 
kræver vedligehold som græsplæner, stauder, buske eller 
endda træer.

Rhepanol hg’s robuste opbygning sikrer, at underla-
get ikke mister sin effektivitet. Selv ikke i kontakt med 
vand. Den høje fleksibilitet i materialet sikrer både, at de 
svejsede samlinger er 100% vandtætte og at underlaget 
kan tåle endog meget store punktbelastninger - især 
under monteringen. Og Rhepanol hg har samme høje 
modstandsstyrke ved ekstreme temperaturer og under 
påvirkning af både UV-stråler og haglbyger.

Rhepanol hg. Et lidt bedre underlag for ekstensivt grønt tag

•	 Løst lagt med vegetation  
som ballast

•	 Enestående økologisk 
profil: Indeholder hverken 
blødgørere, halogener, 
brandhæmmere eller 
tungmetaller

•	 Stor modstandsdygtighed  
mod gennembrydning

•	 Fleksibel ned til -60°C

•	Haglfast i flg. DS/EN 13583

•	 Vedvarende UV-bestandig

•	Neutral overfor 
isoleringsmateriale

•	 Ingen brandfare fra åben ild

•	 Kompatibel med Rhepanol fk

FaktabOkS
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Rhepanol hg. Når du vil have en lidt bedre løsning. Helt enkelt.

Opbygningen af lagene varierer til forskellige grønne tage. Rephanol hg er kompatibel 
med de fleste former for isolering. Og så kan membranen oven i købet rulles direkte 
på isoleringen - uden skillelag. På billedet til højre ses et eksempel på en løsning. Det 
nederste lag ovenpå det bærende dæk er FDT Dampspærre fk. Herefter lægges isolering 
(f.eks. PUR eller PIR) og herpå udrulles Rhepanol hg. Så kan du installere drænlag. Over 
drænlaget lægges rodsikker syntetisk fleece, der forhindrer jordpartikler i, at tilsmudse 
tagets dræn. Og sidst substratet, som planterne gror i.

Sådan sikrer du, at Rhepanol hg sikrer mod rodgennemtrængning i årtier 
- uden vedligehold.

Udrul membranen så kanterne overlapper med 5 cm. Overlappet varmes herefter med 
en håndholdt varmluftpistol eller en selvkørende varmluftsvejseautomat og smeltes 
sammen med en trykrulle. Den forstærkende glasfilt fastholder formen og ensartethe-
den af materialet under svejsningen og membranerne smelter sammen til en uadskillelig 
sammenføjning, som modstår ethvert forsøg på gennembrydning.

Når taget er en kombination af tilplantede og fritlagte flader?

Når designet er en kombination af tilplantede og blotlagte tagflader på den samme 
bygning, er Rhepanol også lidt nemmere, at arbejde med. Den traditionelle selvvulka-
niserende kant på ”fk” membranen vil udgøre en perfekt samling med den nyere ”hg” 
membran.

Rephanol hg. Den komplette 
rodsikring af grønne tage

Med Rhepanol hg kan rødder kun bevæge sig en vej. Opad.

Løst lagt med ballast

Lagene fra top til bund:
■ Vegetation
■ Substrat for vegetationen
■ Filterlag
■ Drænlag
■ Rhepanol hg
■ Isolering
■ FDT Dampspærre fk

Svejset med 
varmluft
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Rhepanol® hfk
Rhepanol® hfk-sk

Lidt mere tysk kvalitet i brede baner
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Nye i sortimentet
Rhepanol hfk og hfk-sk

“H” for “Varmluft”

Bredden gør en forskel

Gennem de sidste 35 år er Rhepanol fk blevet kendt for sin høje kvalitet af 
tagdækkere. Og der ligger nu mere end 100 mio. m2 Rhepanoltage over hele 
verden. Ganske enkelt fordi PIB sikrer en tæthed, der gør taget vedligeholdelses-
frit og langtidsholdbart med flere glade kunder til følge. Og PIB er også en del af 
de nyudviklede produkter Rhepanol hfk og hfk-sk.

Rhepanol er tysk kvalitet hele vejen igennem. Og de nye membraner er ken-
detegnet ved både at have samme kvalitet, som alle de kendte Rhepanolpro-
dukter, men samtidig kan de monteres ved hjælp af svejsning med varmluft 
- eller “heissluft” som man siger i Tyskland. Og det er forklaringen på det ekstra 
“H” i navnet.

Med en banebredde på 1,5 meter, giver Rhepanol hfk og Rhepanol hfk-sk en 
række fordele. 
Du sparer tid og omkostninger til montering, fordi store tagflader hurtigere kan 
afdækkes og antallet af samlinger reduceres. Det synes vi er lidt smartere.

Vi tror på, at man altid skal stræbe 
efter, at gøre tingene lidt bedre.  
Så selvom Rhepanol er en unik kvalitet 
indenfor tagdækning, kan man vel 
godt udfordre sig selv?
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Rhepanol hfk, kan  
anvendes til lidt mere

Fleece sikrer  
dimensionsstabiliteten

Rhepanol hfk giver større muligheder i forhold til design 
og montering. Rhepanol hfk kan lægges på stort set alle 
flade tage og kan fastgøres mekanisk, med limning eller 
under ballast (undtaget grønne tage).

Bagsiden af Rhepanol hfk er ligesom Rhepanol fk dækket 
af syntetisk fleece. Det beskytter tagmembranen nedefra 
og sikrer derfor dimensionsstabiliteten.

•	 Langtidstestet takket være PIB

•	 Bitumen kompatibel

•	 Stor styrke mod perforering

•	 EPD miljø-certificeret

•	 Indeholder ikke blødgørere og 
halogener

•	 Varig UV-bestandig

•	 Testet mod hagl i flg. EN 13583

•	Neutral overfor 
isoleringsmateriale

•	 Svejsbar med varmluft

•	Dimensionsstabil ved hjælp af 
polyesterfleece på bagsiden

•	 Kompatibel indenfor 
Rhepanol-familien

•	 Færre samlinger takket være 
banebredden på 1,5 m.

Fakta	bOkS
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Mekanisk fastgørelse

Fastgørelse med limning

Monteret med ballast

Mekanisk fastgørelse i den overlappede banekant er 
mulig med Rhepanol hfk på ubenyttede tagflader med 
hældning op til 20°. Som underlag er et gammelt tagpap-
tag ligeså velegnet som et koldt eller varmt tag. Og den 
underliggende konstruktionen kan være alt fra stålpro-
filer, over jern- og letbeton, træforskalling til spånplader 
eller krydsfiner. I praksis monteres de løst udlagte tag-
baner med skruer og skiver i kanten som skal overlap-
pes. Banerne bliver derefter ensartet sammenføjet ved 
svejsning med varmluft.

Ved stribelimning af Rhepanol hfk bevares bevægelighe-
den af tagbanen i vidt omfang. Den integrerede, rivefaste, 
syntetiske fleece på Rhepanol fk er diffusionsåben og 
sikrer dermed udligning af damptrykket og muliggør en 
sikker limning til underlaget. Rhepanol hfk er kompatibel 
med bitumen og kan limes direkte på tagpap uden mel-
lemlag. Den integrerede syntetiske fleece beskytter mod 
påvirkninger fra underlaget.

Ved løs udlægning med ballast er Rhepanol hfk adskilt fra 
de øvrige lag i konstruktionen. Bevægelser og revner fra 
underlaget bliver ikke overført til tagmembranen.

Rhepanol hfk egner sig til alle 
monteringsformer. Grønne tage 
overlader vi til Rhepanol hg.

Mekanisk fastgørelse

Ultrafleksibel når det  
kommer til montering:  
Rhepanol hfk

Rhepanol hfk: limet

I praksis hyppigt tilfældet på  
balkoner og terrasser
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Selvklæbende  
Rhepanol hfk-sk

Brandbeskyttelse  
inkluderet

Rhepanol hfk-sk er den selvklæbende rulle fra FDT og der-
for er den baseret på samme ensartede PIB-opskrift som 
alle de andre Rhepanol tagmembraner. hfk-sk er belagt 
med et lag af syntetisk lim på bagsiden.  
En beskyttelsesfolie dækker limen indtil den skal bruges. 
Rhepanol hfk-sk kan limes på ubelagte EPS hårdt-skums-
plader, tagpap og mange andre underlag (grundes efter 
behov) – uden brug af åben ild. Den hurtige og enkle 
montering af tagmembranen færdiggøres ved hjælp af 
den udsparede svejsekant i siden, hvor sammenføjningen 
kan udføres med varm luft.

Rhepanol hfk-sk har brandsikringslag integreret i mem-
branen, så du ikke behøver, at tænke på brandsikring af 
taget.

Ret til. Træk folien af. Færdig. Selvklæbende Rhepanol hfk-sk er lidt lettere, at montere.

•	 Langtidstestet takket være PIB

•	 Bitumen kompatibel

•	 Stor styrke mod perforering

•	 EPD miljø-certificeret

•	 Indeholder ikke blødgørere og 
halogener

•	 Varig UV-bestandig

•	 Testet mod hagl i flg. EN 13583

•	Neutral overfor 
isoleringsmateriale

•	 Svejsbar med varmluft

•	Dimensionsstabil ved hjælp af 
polyesterfleece på bagsiden

•	 Kompatibel indenfor 
Rhepanol-familien

•	 Færre samlinger takket være 
banebredden på 1,5 m.

Fakta	bOkS
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Systemkompabilitet og 
systemtilbehør

Certificeringer og  
bæredygtighed

Alle Rhepanolprodukter kan bygges sammen. Så både 
Rhepanol hfk og hfk-sk kan bruges med alle de andre 
kendte Rephonolprodukter. Og FDTs bredde tilbehørspro-
gram til montering, sikrer en korrekt og langtidsholdbar 
montering. Grunder, hjælpeværktøjer, afvandingsdele 
og præfabrikerede hjørnekraver i samme materialer eller 
Rhepanol hsg baner, der er så vigtige til inddækninger, 
afslutninger og stødsamlinger samt mange andre ting.

Vi tror på, at det altid kan betale sig, at gøre tingene lidt 
bedre. Både nu og her, men også for fremtidens gene-
rationer. Som Europas førende producent af kunststof 
tagmembraner har vi derfor både fokus på kvaliteten af 
vores produkter og på miljøet. Vi har indbygget en række 
kontrolforanstaltninger i vores produktionsproces og vi 
får løbende testet og certificeret hele vores sortiment af 
eksterne eksperter.

Rhepanol hfk-sk er ikke bare  
selvklæbende. Den er også lidt  
bedre for miljøet og kompatibel 
med alle andre produkter fra FDT

Rhepanol hfk-sk. Klæbning uden åben ild.

Modulsystem til alt hvad der gør et 
fladt tag sikkert

Sikkerhed trin for trin:
Rhepanol gangfliser

Leder afvandingen:
FDT VarioGully
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FDT VarioGully
Lidt bedre afvanding. Helt enkelt.
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Banebrydende løsninger 
siden 1985

Testet i henhold  
til EN 1253
Regelmæssig ekstern  
kontrol af TÜV Rheinland

I 1985 introducerede FDT tagbrønden til flade tage -  
VarioGully. Og siden da, har vi løbende udviklet på 
systemet, der sikrer tilstrækkelig afløb og nødoverløb til 
alle flader fra industrielle letvægtstage over grønne tage 
til terrasser. Og selvom tagbrønden i over 30 år har vist 
vejen for tidssvarende afvanding, tænker vi hele tiden på, 
hvordan vi kan gøre tingene lidt bedre. Derfor er kapaci-
teten i dag øget med mere end 25% sammenlignet med 
den første generation tagbrønde og der er opbygget et 
modulært system, der sikrer optimale afløb og nødover-
løb til stort set alle konstruktioner.

I dag er VarioGully til rådighed i mange forskellige versio-
ner – lodret eller vinklet – og i flere nominelle diametre. 
Der findes 2 forskellige længder til isoleringstykkelser på 
op til 200 eller 400 mm. Og VarioGully-systemet kan an-
vendes til alle Rhepanol tagmembraner og til tagpap. Ved 
at indbygge nødoverløbskranse, som findes i to forskel-
lige højder, kan enhver VarioGully tagbrønd omdannes 
til et nødoverløb på ingen tid. Afslutningsvis monteres 
grusstop/bladfang/terrasse afløb.

FDT VarioGully.
Enestående kvalitet, lavet af ultra 
slagfast polypropylen (PP)

FDT VarioGully.
Enestående kvalitet, lavet af 
ultra slagfast polypropylen (PP)

Monteringsvenlig: præfabrikerede  
FDT VarioGully inddækningskraver

•	 Installationsklar fladttags 
tagbrønd i ultra slagfast 
polypropylen (PP)

•	Med isolering

•	Op til 25% større kapacitet

•	 Til koldt og varmt tag

•	Med lodret og vandret afgang

•	Montering: præfabrikerede 
membran inddækningskraver

•	 Simpel: Omdannes 
til nødoverløb v. hj.a. 
nødoverløbssokkel

•	 Til isoleringstykkelser op til 
400 mm – specielle længder på 
forespørgsel

•	 Komplet med grusstop/
bladfang

FaktabOkS

FDT VarioGully sortimentet.
Modulopbygning når det er bedst

Skrueværktøj fra FDT sikrer en 
professionel  og økonomisk 
installation
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Grusstop/bladfang

Nødoverløbssokkel 50mmNødoverløbssokkel 100mm

Rhepanol fk gråTagpap Rhepanol fk sort

Tilslutningsrør til varmt tag op til

200 mm isoleringstykkelse

VarioGully vinklet DN125VarioGully lodret DN 50Variogully lodret DN 125

Reduktion  

DN 125/DN 100

Reduktion  

DN 125/DN 100

Reduktion  

DN 125/DN 70

Reduktion  

DN 125/DN 70
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Terrasse afløb

Grusstop/bladfang

Nødoverløbssokkel 50mm Spændering

Rhepanol fk svejsbar, grå

Tilslutningsrør til varmt tag op til

200 mm isoleringstykkelse

Rhepanol hg Rhenofol

Alle VarioGully  

fås med frostsikring

FDT renoveringsflangeVarioGully vinklet DN 70

Reduktion  

DN 125/DN 70

Overgangsstykke  

DN 70/DN 100

Afstandsring
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Stort udvalg i  
nominelle diametre

Forskellige opgaver, kræver forskellige løsninger. Hvilken 
nominel diameter, der skal anvendes afhænger jo af, hvil-
ken kapacitet, du har behov for. FDTs modulopbyggede 
VarioGully system er løsningen, uanset hvilken størrelse 
beregninger fortæller, at du har behov for. VarioGully er til 
rådighed i følgende nominelle diametre: DN 70, 100, 125 
og 150.

Med FDT brandbeskyttelseskrave og VarioGully opfylder 
du kravene til brandbeskyttende forsegling for industri-
bygninger.

•	 Sikker: FDT brandsikringskrave 
til brandsikker forsegling

•	 Enormt: bredt udvalg af 
nominelle diametre fra DN 70 
til DN 150

•	Massiv: aluminiums terrasse 
afløbsrist med hævekrans

•	 Praktisk: VarioGully med 
indbygget varme til 
frostsikring til ikke frostsikre 
områder

•	 Ideel: FDT renoveringsflange 
til inddækning af eksisterende 
tagbrønde

FaktabOkS

Brandbeskyttelseskrave

Det komplette VarioGully sortiment fra FDT gør det lidt lettere, at sikre den rigtige afvanding.
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Lavet i aluminium:  
Terrasse rist og hævekranse

FDT renoveringsflange

Aluminiums terrasse afløbsrist.

Kvalitetsaluminium og det massive design, sikrer at terrasseafsløbsristen kan tåle høje 
belastninger og gående trafik. Den kan integreres i flade tage med betonfliser, grus eller 
omvendte tage. Aluminiumskranse, der fås som tilbehør, giver hver en øget højde på op 
til 36 mm og kan finjusteres til endelig højde i spring på 3 mm.

Opvarmelig FDT VarioGully

Vand, der fryser i afløb, kan gøre stor skade. Alle FDT VarioGully tagbrønde (lodrette DN 70, 
100, 125 og 150 såvel som vinklede DN 70, 100 og 125) kan fås i en speciel version med  
integreret vamekabel. Varmekablet sikrer effektivt afløbet mod frost og isdannelse. 

Pålidelighed: FDT renoveringsflange

Med FDTs renoveringsflange skal du ikke ændre den tidligere konstruktion, når du renoverer 
et eksisterende tag. Flangen passer gnidningsløst til enhver tagbrønd, der har en diameter på 
mindst 137 mm. FDTs renoveringsflange leveres med seks skruer og pakning og installeres 
sammen med varmttagsforlængelsen. Det sparer tid og bekymringer. 

FDTs VarioGully.  
Lidt mere gennemtænkt  
afvanding

FDT VarioGully. Så enkelt kan det gøres

Trædefast

Mod isdannelse

Til renovering
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Projektleder Klaus Kranz:
”På et tag af denne størrelse  
skal afvandingssystemet  
installeres meget præcist  
og gøre sit arbejde  
med yderste effektivitet.
Det er lige præcist det  
FDT’s VarioGully kan.” 
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Op til 25% forøgelse  
af afvanding

Klimaforandringer vil i fremtiden medføre større mæng-
der nedbør. Og allerede nu oplever man en tendens til, 
at der kommer flere og kraftigere skybrud. De større 
vandmængder udsætter tagkonstruktioner for større på-
virkninger end tidligere. Det stiller stadig nye - og større 
- krav til afvandingssystemer og nødoverløb. Hos FDT har 
vi altid fokuseret på, at gøre vores produkter og løsninger 
endnu bedre. Derfor har den seneste generation af Vario-
Gully en afvandingskapacitet, der er 25% større end den 
første generation.

FDT VarioGully.  
Lidt bedre forberedt også  
til ekstreme situationer
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