
RHEPANOL TAGMEMBRAN
- et tysk kvalitetsprodukt
- med 95 millioner lagte m2 er det en tagmembran, som har bevist  
sit værd, og som også lever op til nutidens krav om bæredygtighed.

75 års erfaring
Rhepanol®fk



Salzburgarena

Gripfix strimler monteret Rhepanol monteret Trekantlister monteret

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.

Dette tag blev lagt i 1956

- og ligger der stadig med fuld 
funktionsdygtighed!

En -to - tre -  færdigt arbejde



Skihal ved Düsseldorf, 15.000 m2 Rhepanol tag, monteret med Gripfix systemet

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, verdens ældste  
kunststof-tagbane
- godkendt i.h.t. EN 13956
- dokumenteret langtidsholdbar
- UV og klima bestandig

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
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Kapel i Østrig, renoveret med Rhepanol fk

Fremragende materiale egenskaber
- utrolig lang levetid
- kuldefleksibel ned til -60°C
- bitumenkompatibel
- slagfast overfor hagl
- lav brandbelastning

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 males i  

mange andre farver
- afstemt systemtilbehør
- egnet til alle lægningsmetoder


