
Oplev den ”grønne” version af 
et succesfuldt tagsystem

Rhepanol tagmembran
- et tysk kvalitetsprodukt

75 ÅRS ERFARING
- med 250 millioner lagte m2 er det en tagmembran, som har bevist 
sit værd, og som også lever op til nutidens krav om bæredygtighed.



Vi arbejder godt sammen...

Rhepanol fk
Miljøvenligt og vedligeholdelsesfrit tag og facade membran,  
i et syntetisk gummimateriale, polyisobutylen (PIB)

Dette får du ved Rhepanol fk:

Rhepanol hg
Miljøvenligt og vedligeholdelsesfrit tag og facade membran, i et  
syntetisk gummimateriale, polyisobutylen (PIB)

Dette får du ved Rhepanol hg - Grønne tage:

•  Miljørigtigt - ingen afsmittende  
virkninger på miljøet

•   Monteres uden brug af åben ild

•   Kan monteres direkte oven på flere tagtyper

•   INGEN afvaskninger og forurening - 
Drikkevands godkendt

•  Lang levetid - Tag fra 1956, som nyt.

•  Vedligeholdelsesfrit

•  15 års garanti

•  UV-bestandig også ved gennemføringer

•  Hagl garanti

•  DBI godkendt

• Godkendt til svanemærket byggeri

•   OVER 220 mill m² er leveret og  
monteret til dato i 2016

•  Miljørigtigt - ingen afsmittende  
virkninger på miljøet

•  Monteres uden brug af åben ild

•  Kanterne svejses med varmt luft

•  INGEN afvaskninger og forurening - 
Drikkevands godkendt

•  Vedligeholdelsesfrit

•  15 års garanti

•  UV-bestandig også ved gennemføringer

•  Hagl garanti

•  DBI godkendt

• Godkendt til svanemærket byggeri

•  OVER 250 mill m² er leveret og  
monteret til dato i 2016

Grundighed
Sikkerhed mod

gennemtrængning



Salzburgarena

Rhepanol tag fremstår her som falset kobbertag (Rhepanol taget er malet med kobbermaling).

Fleksibilitet er en del af  
Rhepanol konceptet
Den unikke selvvulkaniserende kant er hemmeligheden bag 
successen, og betyder en hurtig og sikker samling - både mellem 
tagbanerne og de præfabrikerede tilbehørsdele.

Det perfekte system
Først i det perfekte totalsystem, som Rhepanol fk udgør, 
omsættes ideen med tætningskanten i fuldt omfang. Den er 
industritelt præfabrikeret og nøjagtigt som fleece bagsiden en 
fast bestanddel af tagbanen. Og perfekt bliver hele systemet, 
takket være tilbehørsprogrammet med tilslutningsplader, 
afvandingskomponenter, speciallime og meget mere.

Rhepanol®fk til renovering
Rhepanol®fk er det oplagte valg ved renoveringsopgaver.  Bag-
siden med kunststof fleece giver en god beskyttelse, og derfor 
kan man i de fleste tilfælde montere ovenpå det gamle tag, og 
dermed spare en bekostelig fjernelse og bortskaffelse.  

Rhepanol®fk til nybyggeri
Intet er højere end taget. Hvorfor så sigte lavere mht. kvalitet, 
fleksibilitet og pålidelighed? Giv din bygning en værdig afslutning 
med Rhepanol®fk og dig selv alle friheder ved projekteringen og 
lægningen. Uanset hvilken tagløsning du vælger til dit nybyggeri  
- Rhepanol®fk vil opfylde dine krav.

Pålideligt som på den første dag
- selv efter flere år. Enhver, der selv har gjort erfaringer med 
Rhepanol®fk, er overbevist om dette. Selv ved test efter års prak-
tisk brug får Rhepanol®fk samme karakter som den første dag.  
For at det også skal være sådan i fremtiden, er fabrikkens egne 
tests hårdere end nogen praksis.

Tag monteret 
i 1956

- og ligger der stadig  
med fuld funktionsdygtighed!

Rhepanol, verdens ældste  
kunststof-tagbane
- godkendt i.h.t. EN 13956
- dokumenteret langtidsholdbar
-  Rhepanol fk og hg (grønne tage)  

kan monteres på samme bygning - 
begge UV og klima bestandige

Unik tætningskant
- hurtige, sikre sammenføjninger
-  den integrerede tætningskant  

forsegler alle samlinger

Gripfix - det innovative  
fastgørelses system
-  meget rivfast kunststof fleece  

på bagsiden
-  de udlagte Gripfix bånd fæstner  

til fleece bagsiden.

Fremragende økologisk profil -  
opfylder ISO 14001
- fri for blødgørere
- fri for halogener
- 100% genanvendelig
- certificeret miljøvenlig

Århus Galten

Fremragende materiale egenskaber
- utrolig lang levetid
- kuldefleksibel ned til -60°C
- bitumenkompatibel
- slagfast overfor hagl
- Lav brandbelastning/DBI godkendt
- UV bestandig
-  100% PIB miljøprodukt  

(polyisobutylen)

Praktisk
-  banebredder: 1,05 m, 065 m,  

0,52 m og 0,35 m
- tykkelse (incl. fleece bagside): 2,5 mm
-  farver: grå og sort, kan behandles 

med en pasta i mange andre farver
- afstemt systemtilbehør
- egnet til alle lægningsmetoder

SabetoFLEX Hesthøjvej Roslev



Tagmembran og rodspærre 
i én bane

Enkel forarbejdning af Rhepanol hg 
med varmluftsvejsning.

 Løst lagt med ballast

Rhepanol®hg som basis 
for det grønne tag 
Opbygningen af de enkelte lag til grønne tage kan naturligvis 
variere - alt efter opgaven 
- MEN Rhepanol®hg er dog en fast bestanddel.
På skitsen nederst ses et eksempel på en opbygning. Som 
første lag på den bærende konstruktion anvendes FDT 
dampspærren fk. Det andet lag udgøres af varmeisoleringen 
(f.eks. ekspanderet polystyren-hårdskum).  Da Rhepanol®hg 
er polystyren bestandig kan tagbanen rulles direkte ovenpå 
- uden spærrelag. Efterfølgende kommer f.eks. en dræn- og 
fi ltermåtte, der samtidig fungerer som beskyttelseslag for 
tætningen. Den lagvise opbygning krones af vegetationslaget 
og de grønne vækster, der trives deri.

Rhepanol®hg holder rødder 
og andre destruktive 
elementer på afstand
Med Rhepanol®hg som tætning under grøndækket er der en 
klar grænse for fl oraens udfoldelsesmuligheder. For der hvor 
tagmembranen slutter, altså ved dens overkant, begynder 
rodspærren set fra vegetationens side. Og det betyder ”Hertil 
og ikke længere!” Både når det gælder ekstensivt grøndække, 
som f.eks. mosstenurt eller græsplante varianter og når det 
gælder mere plejeintensive arter, som f.eks. plænegræs, 
stauder, buske eller endda træer, så lader Rhepanol®hg sig ikke 
gennembryde.

BEMÆRK hvor let det er at 
kombinere Rhepanol®hg 
med Rhepanol®fk 
Blomstrer den arkitektoniske fantasi, og projekteres bygningen 
med bevokset og med fri tagfl ade, er det uproblematisk at 
kombinere de to Rhepanol typer. Der skal ikke engang udføres 
en konstruktiv adskillelse mellem de to tilstødende fl ader.

Tilbehør fra vores sortiment

Lagene set 
ovenfra og ned
Grøndække
Vegetationslag
Filterlag
Drænlag
Rhepanol®hg
Varmeisoleringslag
Dampspærre

• Løs lægning med grøndække 
som ballast

• Særdeles modstandsdygtig 
overfor perforationer

•  Kuldefl eksibel ned til – 60 °C
•  Slagfast overfor hagl
• Neutral overfor isoleringsmaterialer 

og polystyrenbestandig
• Ingen brandfare ved åben ild
• Lægningskompatibel med 

Rhepanol®fk 
• CE mærket
• DBI godkendt
• ISO 14040 certifi ceret
• Drikkevands godkendt
• Godkendt til svanemærket byggeri

Et velafprøvet og certifi ceret produkt
• CE mærket

• DBI godkendt

• ISO 14040 certifi ceret

• Drikkevands godkendt

•  Godkendt til svanemærket byggeri
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1. Produkt Typ
Eindeutiger Kenncode des Produkts:

Rhepanol hg2. Typ
Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts ge-mäß Artikel 11 Absatz 4:

Rhepanol hg 1,5 mm + 1,8 mm  (Kontrollnummer siehe Produktetikett)
3. Verwendungszweck
oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen:

Einlagige, mehrschichtige, synthetische Abdichtungs-bahn aus PIB mit mittiger Einlage aus Glasvlies nach EN 13956

Dachabdichtung im lose verlegten Schichtenaufbau unter Auflast, z. B. Kies- und Plattenbeläge bei Terrassen, Beton bei Parkdecks oder mit Begrünung
4. Name, eingetragener Handelsnameoder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Rhepanol®

FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG Eisenbahnstraße 6-8, D-68199 Mannheim5. Kontaktadresse
Gegebenenfalls Name und Kontaktadresse des bevoll-mächtigten Vertreters, dessen Mandat die Erfüllung der in Artikel 12 (2) festgelegten Punkte umfasst:

Nicht relevant (siehe 4.)

6. Leistungsbeständigkeit
System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß CPR, Anhang V:

System 2+

7. Notifizierte Stelle (hEN)
Erklärung der Leistung über ein Bauprodukt, die durch eine harmonisierte Norm erfasst wird:

1343 
Notifizierte werkseigene Produktionskontrolle, Zertifizie-rungsstelle Nr. 1343, führt die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle und eine lau-fende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle durch

Rhepanol® hg

Leistungserklärung 01 15 110 120EN 13956: 2012 | 06 | 1343
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Vi tilbydER:
Kursus i brug af produktet

tEknisk suppoRt
Mængde- og prisberegning  
på projekter

Kan anvendes til mange forskellige tagkonstruktioner.  
Materialet kan også anvendes til skotrender, afslutninger og inddækninger.


