
 

 

 
 

RHEINZINK Temablad
 

Materialetykkelse på tagrender og til
 
I DS/EN 612 beskrives mindstekrav til materialetykkelse på tagrender og nedløb. 
størrelse 333 kræves en minimum materialetykkelse på 0,7mm. 
 
Hos RHEINZINK tilbyder vi også 
materialetykkelse på 0,8mm opnår en højere stabilitet i selve renden, hvilket kan være at 
foretrække, især i snerige områder.
 
Tilbehør såsom geringer, endebunde, tudstykker m.m. anses som være
hvor øget stabilitet ikke er nødvendig, og derfor fremstilles disse udelukkende i materialetykkelse 
0,7mm.  
 
Det skal pointeres, at der ikke er tale om en kvalitetsforringelse af et tagrendesystem, selvom 
tilbehørsdele monteres i 0,7mm og selve tagrenden i 0,8mm. Dette skyldes primært, at 
er udsat for større erosion end tilbehørsdelen på grund af vandets højere hastighed i tagrenden.
Man får blot en øget stabilitet i tagrenden.
 
 
 

Temablad 

aterialetykkelse på tagrender og tilbehør 

mindstekrav til materialetykkelse på tagrender og nedløb. 
størrelse 333 kræves en minimum materialetykkelse på 0,7mm.  

Hos RHEINZINK tilbyder vi også denne tagrende størrelse i 0,8mm. Dette skyldes, at man ved en 
materialetykkelse på 0,8mm opnår en højere stabilitet i selve renden, hvilket kan være at 
foretrække, især i snerige områder. 

Tilbehør såsom geringer, endebunde, tudstykker m.m. anses som værende sekundære produkter, 
et stabilitet ikke er nødvendig, og derfor fremstilles disse udelukkende i materialetykkelse 

Det skal pointeres, at der ikke er tale om en kvalitetsforringelse af et tagrendesystem, selvom 
,7mm og selve tagrenden i 0,8mm. Dette skyldes primært, at 

er udsat for større erosion end tilbehørsdelen på grund af vandets højere hastighed i tagrenden.
Man får blot en øget stabilitet i tagrenden. 

MAT 06/10 

mindstekrav til materialetykkelse på tagrender og nedløb. For tagrende 

denne tagrende størrelse i 0,8mm. Dette skyldes, at man ved en 
materialetykkelse på 0,8mm opnår en højere stabilitet i selve renden, hvilket kan være at 

nde sekundære produkter, 
et stabilitet ikke er nødvendig, og derfor fremstilles disse udelukkende i materialetykkelse 

Det skal pointeres, at der ikke er tale om en kvalitetsforringelse af et tagrendesystem, selvom 
,7mm og selve tagrenden i 0,8mm. Dette skyldes primært, at tagrenden 

er udsat for større erosion end tilbehørsdelen på grund af vandets højere hastighed i tagrenden. 


