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DS Unik 400

Dækbredde 1.000 mm

Pladebredde 1.090 mm

200 mm

42
 m

m

Fordele ved bæreben
• Hurtigere montage

• Sikkerhed for

 tæt sideoverlæg

• Korrekt montage af 

overlapskrue

Tagstensprofiler er den perfekte tagløsning til private boliger, 

hvis du vil have det klassiske teglstenslook, men gerne vil 

spare på prisen. Vælg fra vores brede palet af belægninger og 

farver. Siden DS Stålprofil lancerede vores tagstensprofiler ved 

årtusindeskiftet, har vi leveret til mere end 20.000 parcelhuse; 

både til nybyg og som en økonomisk attraktiv løsning ved re-

novering af ældre tage. Tagstensprofilernes lave vægt betyder, 

at stålpladerne kan lægges oven på det eksisterende tag, som 

dermed udnyttes som undertag. Samtidig bliver montagen af 

det nye ståltag både hurtigere og billigere. Det særlige plade-

profil med bæreben sikrer tillige størst mulig tæthed i hvert 

sideoverlæg.

Anvendelse
• Tag

Fordele
• Hurtig montage

• Lav egenvægt

• Faconklippet forkant

• Lang levetid

DS Tagstensprofil
Unik 400

Med bæreben

Maks. pladelængde 8.000 mm

400 mm
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Korrosionsklasserne

fra RC1 til RC5 viser, hvor 

korrosionsbestandig over-

fladen er.

Overfladen med en RC5 

klassificering er mest 

modstandsdygtig mod 

korrosion.

Overfladerne fås

i mange forskellige farver.

Se farveprogram på  

ds-staalprofil.dk

Med tagstensprofiler får du et nyt tag, der ligner et klassisk tegltag og

holder lige så længe. Til gengæld koster det ned til det halve.

Beklæd med
styrke og stolthed

Alle vore tagprofiler fås 

med DS Dropstop, der 

minimerer kondensdryp fra 

stålpladerne.

Se mere på

ds-staalprofil.dk

TEKNISK DATA DS Unik 400

Profilhøjde 42 mm

Dækbredde 1.000 mm

Pladebredde 1.090 mm

Minimum pladelængde 556 mm

Maksimum pladelængde 8.000 mm

Anbefalet maksimum længde 4.000 mm

Minimum taghældning 12°

Vægt pr. m2 0,50 mm: 4,58 kg / 0,60 mm: 5,58 kg

Vejledende lægteafstand 0,50 mm: 400 mm / 0,60 mm: 400 mm 

Tolerancer Længde = +/- 10 mm / Bredde = +/- 10 mm

Overfladebelægninger /
Korrosionsbestandighed

GreenCoat Pural BT 50 µm / RC5
GreenCoat Pural BT Mat 50 µm / RC5
GreenCoat Pro BT Mat 50 µm / RC5
Polyester 25 µm / RC3 

Husk venligst på, at længden af den øverste sten vil variere iht. den totale pla delængde. Der 
forekommer hyppigt eksempler på, at længden på den øverste sten er længere end den fore-
skrevne standardlængde på de øvrige sten.

Dette faktum er ensbetydende med, at der skal udvises opmærksomhed ved eksempelvis tage 
med forskudte udhæng, uens taglængder på samme side etc.

DS Stålprofil er naturligvis altid behjælpelig med længdekalkulation af tagplader.

Det anbefales at montere 3 x 9 mm tætningsbånd i sideoverlæg.


