
RHEINZINK-STRÆKMETAL
Mindre materiale og samtidig mere luft 
karakteriserer det nye RHEINZINK- 
Strækmetal. Det frie udluftningstværsnit 
på 63 % sikrer en udluftningsteknisk for-
bedring på ca. 25% i forhold til de tra-
ditionelle hulplader. Arkitektoniske ideer 
og håndværksmæssige krav er nu lettere 
at kombinere. Den konstruktionsmæssige 
sikring af detaljer forenkles væsentligt.

Stort udluftningstværsnit
Stor hulstruktur
Optimeret luftindgang
Enkel montering
Økonomisk
Formstabil
Lang levetid
Ingen vedligeholdelse
Miljøvenlig

Fremstillet af RHEINZINK
med mærket “QUALITY ZINC”



RHEINZINK-Strækmetal
RHEINZINK-Strækmetal er et beskyttel-
sesgitter med effektiv luftgennemstrøm-
ning udviklet til brug i forbindelse med 
udluftning af tag- og facadekonstruktio-
ner. Hvor tværsnitsbredden til sikring af 
luftcirkulationen skal mere end fordobles 
ved traditionelle hulplader med et frit ud-
luftningstværsnit på ~ 45 % (se tabel), 
sikrer RHEINZINK-Strækmetal stor luft-
gennemgang ved små tværsnitsbredder. 
Den store hulstruktur hos RHEINZINK- 
Strækmetal forhindrer, at smudspartik-
lerne sætter sig fast og stopper for ud-
luftningen.

Hvad siger reglerne
Fagreglerne fra det tyske ZVSHK/ZVDH 
kræver for ventilerede tagkonstruktioner, 
at:

  ventilationsåbninger fortrinsvis skal 
placeres som gennemgående slidser

  nettoslidsbredder skal overholdes 
afhængig af taghældningen (se 
tabel)

  alle ventilationsslidser skal be  
skyttes mod fugle og andre smådyr 
vha. beskyttelsesgitre, fx. hulplader 
med en huldiameter på 5 - 8 mm 
og frit tværsnit på > 45 %

Tekniske data og dimensioner
 frit udluftningstværsnit 63 %
 metaltykkelse 1,0 mm,
 fladevægt 2,65 kg/m2

  kan anvendes ved formatbredder 
400 mm

  overfladekvalitet  
RHEINZINK-CLASSIC® walzblank

  pladestørrelse 1000 x 2000 mm
  forarbejdning med almindeligt 

blikkenslagerværktøj og maskiner

Ved ventilationsåbninger på synlige om-
råder (fx. facader), eller hvis der kræves
anvendelse af en “forpatineret” hulpla-
de, kan man som alternativ anvende 
RHEINZINK-Strækmetal med et frit ud-
luftningstværsnit på 46 %, metaltykkel-
se på 1,0 mm og overfladekvaliteten 
RHEINZINK-CLASSIC® walzblank, 
RHEINZINK-prePATINA® blaugrau eller 
-prePATINA® schiefergrau.

Kvalitetsmål
RHEINZINK-Strækmetal er helt igen-
nem fremstillet af RHEINZINK. Materi-
alet RHEINZINK lever op til de højeste 
miljøkrav og har således gennemgået 
en omfattende vurdering af hele livs-
cyklus – udvinding af råstof, forarbejd-
ning, udnyttelse og genanvendelse – og 
blevet godkendt af det tyske Institut for 
Konstruktion og Miljø som miljøvenligt 
byggemateriale. Med certificering iht. 
DIN EN ISO 9001:2015 og det af TÜV 
Rheinland Group tildelte mærke QUA-
LITY ZINC (kontrol-nr. 424-030012) 
opfylder alle RHEINZINK-produkter 
desuden de højeste kvalitetskriterier 
og er underlagt en frivillig prøvning iht.  
Quality Zincs strenge kriterier.

Lang levetid
For at understrege materialets lange le-
vetid og som supplement til de lov- og 
branchebestemte garantier, har RHEIN-
ZINK besluttet at udvide materialega-
rantien til 40 år. Garantien omfatter alle 
materiale- eller overfladefejl, der kan fø-
res tilbage til producenten RHEINZINK.  
Læs mere om garantien på www.rhein-
zink.dk

RHEINZINK Danmark A/S, Sintrupvej 50, 8220 Brabrand, Tlf. 87 45 15 45, Fax: 87 45 15 65 E-Mail: salg@rheinzink.dk, www.rheinzink.dk

www.rheinzink.dk
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Taghældning Netto-tværsnit for 
udluftningsåbning 
100 % frit  
udluftningstværsnit

Brutto-tværsnit for 
hulplade 63 % frit 
udluftningstværsnit

Brutto-tværsnit 
for en traditionel 
hulplade ~ 45 % frit 
udluftningstværsnit

≥ 3°- ≤ 15° 40 mm 65 mm 90 mm

> 15° 30 mm 50 mm 70 mm

Værdierne for udluftningstværsnit er standardværdier. Der kan afviges fra disse ved 
eftervisning og overholdelse af krav om ventilation af konstruktionen.
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