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Standardprofiler

På tag og mur udføres alle former for ind-
dækninger nemt og korrekt med standard 
Icopal Alu-profiler. 

Profilerne leveres som standard i 0,6 mm 
3S hård aluminium, hvilket er en meget 
korrosionsbestandig kvalitet. Til brug på 
steder, hvor der stilles ekstra store krav til 
kvaliteten, er i stedet anvendt zink eller gal-
vaniseret stål. Til brug på især sekundære 
bygninger leveres Tagfod og Vindskede også 
i en kvalitet 2S. Tagfod, Murkrone og Vind-
skede er forstrøget med asfalt til sikring af 
en lettere og bedre vedhæftning af tagpap-
pen. Profilerne leveres som standard i 1.000 
mm længde og i kasser med 50 eller 25 stk.

Profilerne er typisk tilpasset i enden, hvilket 
letter samlingen. Profiler, der er beregnet 

til anvendelse på tage med hældning, er 
tilpasset i begge ender, så samling let kan 
foretages uanset oplægningsretning. Ved 
samling af disse profiler vil tilpasningen 
være synlig. Såfremt dette ikke ønskes, kan 
profilet tilpasses med en nedstryger eller 
lign.
 
Ved behov for elastisk fugemasse kan f.eks. 
anvendes Casco Multiseal 4021-4027 . 

Find på de næste sider, hvilket profil der 
skal bruges til den konkrete opgave og se 
bagerst i brochuren, hvordan profilerne 
monteres. De fleste profiler fastgøres med 
alu-søm. Er søm synlige, anvendes alu-søm 
med tætningsskive. Søm leveres i poser 
med 100 eller 1.000 stk.
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Specialprofiler

Icopal leverer inddækninger til ethvert formål 
– også de individuelle opgaver.

Standardprogrammet kan på bestilling leve-
res i andre materialer som kobber, zink eller 
galvaniseret stål, eller plastisol behandlet i 
farverne hvid, sort, lysegrå og rødbrun.

Specialprofiler udføres efter tegning. 
 Bestillingsskema kan findes på icopal.dk.
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Sortiment

Sternrende
Anvendes som vandrende mellem vind-
skede eller mur og bølgetagplader. 

Sålbænk
Til afdækning af facadekonstruktion  
under vinduer.

Sternkapsel
Anvendes til beskyttelse af sternbræt og 
lign.

Sternrende
Anvendes som vandrende mellem vind-
skede eller mur og bølgetagplader. Anven-
des ofte i kombination med sternkapsler. I 
kip tilklippes profilet med overlap og tætnes 
med elastisk fugemasse.
Nyttelængde: 96 cm.

Sålbænk
Til afdækning af facadekonstruktion under 
vinduer. Må ikke monteres stramt i murhul, 
da der skal være plads til udvidelser. 
Nyttelængde: 100 cm.

Sternkapsel
Anvendes til beskyttelse af sternbræt og 
lign. Til type 4A kan der leveres færdige hjør-
ner. Type 4D-102 kan anvendes som kapsel 
til dækbræt.
Nyttelængde:  4 og 4A 98 cm 

4B og 4D 100 cm 
4F og 4S 96 cm
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Sortiment

Sternkapsel
Anvendes til afdækning af vindskede- eller 
sternbræt.

Universalkapsel
Anvendes som overgangsprofil mellem 
sternbræt og tagrende.

Facadeprofil
Anvendes i vandrette samlinger mellem 
mur og træbeklædning.

I kip tilklippes profilet med overlap og tæt-
nes med elastisk fugemasse.
Nyttelængde: 96 cm.

Kan med hænderne tilpasses på stedet 
langs de forbukkede linier. Tåler ikke flere 
på hinanden følgende tilpasninger i samme 
linie.  
Nyttelængde: 96 cm.

Nyttelængde: 96 cm.
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Sortiment

Skotrende
Skotrender anvendes til afvanding fra 
vinkel ret sammenbyggede tagflader.

Skotrendefod
Anvendes til beskyttelse af synlige lægte-
rækker ved skotrender.

Facadeinddækning
Anvendes hvor en tilbygning (f.eks. udestue) 
støder op til mur.

Nyttelængde: 80 cm.

Nyttelængde: 96 cm.

Tætning mellem profil og tagbeklædning 
foretages med passende fugebånd. Til fuge 
mellem mur og profil anvendes elastisk 
fugemasse, der glattes med fugepind til 
min. 30º hældning. Leveres i 1,0 mm alu-
minium.
Nyttelængde: 98 cm.
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Skotrende 6” dobbelt 1A
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Skotrende 40 cm enkelt 1H

Facadeinddækning 2C

Skotrender

• Til samtlige skotrender medfølger 
blindfalse

• Skotrender må ikke lægges direkte 
på beton eller mørtel. Brug f.eks. 
Icopal murpap

• Anvendes undertag anbefales skot-
render udført forsænket (Type 1H)

• Skotrender udføres på fast under-
lag af brædder/krydsfiner. Herpå 
pålægges først et lag Icopal Base

400  
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Sortiment

Pladesamling
Til beskyttelse af vandrette samlinger i træ-
beklædte facader og gavle.

Murkrone
Som afslutning af murkroner eller til indmu-
ring under rulleskifter.

Murinddækning
Anvendes hvor tagdækning føres ind til 
murværk, skorsten og lign.

Efter montering af nederste del af væg-
beklædningen anbringes Z-profilet, så det 
dækker overkant.
Nyttelængde: 98 cm.

Murkroneafdækning 10A leveres i 0,66 mm 
zink. Inden rulleskifte opmures, udlægges 
murpap i hele murens bredde. 
Nyttelængde: 98 cm. 

Løskant leveres i 0,66 mm zink. Monteres 
i udkradset fuge/skåret rille. Fuge lukkes 
med elastisk fugemasse eller almindelig 
mørtel. Fugeskinne leveres i 1,0 mm alu-
minium. Murklemskinne leveres i 2,0 mm 
aluminium.
Nyttelængde:   98 cm for 11B og 11F 

100 cm for 11K.
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Sortiment

Tagfod
Sikrer at vand ved tagkanter ledes til tag-
rende.

Limtræsprofil
U-profil til afdækning af udragende limtræs-
bjælker.

Vindskede
Afslutning på tagpaptage hvor vand ikke 
løber af over tagkant.

Tagfod 12A er forstrøget med asfalt. Hjørner 
tilklippes og samles i elastisk fugemasse.
Nyttelængde: 98 cm.
Tagfod leveres også i kvalitet 2S. Type 12 
A i 2 S overholder ikke TOR krav til brug på 
tagpaptage.

Nyttelængde: 100 cm. Leveres forstrøget med asfalt. På tage med 
fald mindre end 1:5 opklodses vindskede 
på krydsfiner. Hjørner tilklippes og samles i 
elastisk fugemasse.
Nyttelængde: 96 cm.
Vindskede leveres også i kvalitet 2S.
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Sortiment

Sneglehegn
Beskytter mod indtrængning af snegle i 
køkkenhaver, bede og lign. 

Trekantliste
Anvendes til opbygning af listedækninger på 
tagpaptage.

Samlinger og hjørner laves, så de ikke gaber.
Nyttelængde: 96 cm.
Se særskilt vejledning.

Leveres med forborede huller.
Nyttelængde: 99 cm.
Til afslutninger anvendes færdige top- og 
fodstykker.
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Trekantliste 55-65
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Monteringsvejledning
På alle skrå flader startes montering forneden

Typenr. 1A-1B

Ved montering begyndes forneden. Skot-
renden skæres til ved tagrende, og der 
bukkes en flig på 10 mm ned i tagrenden. 
Profilet fastgøres nederst i kantlægten med 
1” alu-søm med tætningsskive, og foroven 
sømmes gennem de to blindfalse. Ved 
hældninger under 20º fuges med silicone 
fugemasse i overlægget. Næste profil skub-
bes ind i blindfalsene til 2 mm fra bund 
af fals af hensyn til udvidelsesmulighed. 
Overlæg skal være 200 mm. I kippen kan 
skotrende enten skæres tæt sammen og 
afsluttes med IcoForm. Eller skotrende kan 
tilskæres med overlæg på min. 10 mm, der 
ombukkes og tætnes med elastisk fuge-
masse. Ombuk fastsømmes med tætnings-
skiver.  

Typenr. 1H
Monteres som beskrevet ovenfor. For-
sænkningen muliggør, at undertaget kan 
føres direkte ud i skotrenden. Undertaget 
skal føres min. 150 mm ud i skotrenden 
og fastgøres med Icopal Tagklæber eller 
Tagfodstape. For at beskytte undertaget 
bør der monteres Alu-skotrendefod langs 
lægtekanterne.

Typenr. 1F-2E-4F-4S-5A-5B-5F-15A

Profilerne er udklinket i begge ender, så 
oplægning på skrå tage let kan foretages 
uanset oplægningsretning. Fastgørelse 
sker med 1” alu-søm, og profiler samles ved 
at skubbe stykkerne ind i hinanden med et 
overlæg på 40 mm. Nr. 15A krydssømmes 
pr. 100 mm, og afstand til forkant skal min. 
være 30 mm.

Typenr. 2C-11K

Profiler fastgøres med skruer og plugs. Nr. 
2C pr. 300 mm. 
Nr. 11K pr. 180 mm i forborede huller. 
Skruer monteres med bløde tætnings skiver, 
f.eks. Ø 14/5 i 2 mm tykkelse. 
Nr. 2C samles med et overlæg på  
20 mm. 
Nr. 11K stødes sammen.

Typenr. 3A-3B-4B-4D-4D/102
Profiler stødes sammen over laske stykker. 
Lasken fastgøres, så der bliver et overlæg 
på ca. 50 mm i hver side. Til sikring af tæt-
hed anbefales det at fuge med en silicone 
fugemasse i samlingen.

20 mm

40 mm
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20 mm
20 mm

Monteringsvejledning

Typenr. 4-4A

Profiler er koniske og udklinket, så samling 
kan foretages med et overlæg på 20 mm. 
Det første profil sømmes i den spidse ende 
med 1” alu-søm således, at næste stykke 
kan skubbes ind over sømmet. Herved er 
profilerne hægtet sammen, og sømmene 
skjules. Den udækkede ende af 1. profil 
sømmes med alu-søm med tætningsskive.

Typenr. 10A
Profil er udklinket, så samling kan foretages 
med et overlæg på 20 mm. Udlægges løst 
på afrettet underlag.       
  
Typenr. 14
Længde af limtræsbjælke opmåles, og 
profilflange klippes op, hvorefter profilet 
bukkes om limtræskanten. Profil fastgøres 
i sideflanger pr. 300 mm med 1” alu-søm 
med tætningsskive. 

Typenr. 6A-6B-6C-10-11F

Profilerne er udklinket, så samling kan fore-
tages med et overlæg på 20 mm. Fastgøres 
med 1” alu-søm. Nr. 10 og 11F fastgøres 
med blindnitter pr. 300 mm. Anvendes 
skruer, bruges bløde tæt nings skiver, f.eks.  
Ø 14/5 i 2 mm tykkelse.

Typenr. 16
Skubbes ind i hinanden med et overlæg på 
40 mm. Se også særskilt vejledning.

Typenr. 8-11B-12-12A

Profiler er udklinket, så samling kan foreta-
ges med et overlæg på 20 mm. Fastgøres 
med 1” alu-søm. 
Nr. 8 fastgøres i bagkant. 
Nr. 12 og 12A krydssømmes pr. 100 mm og 
afstand til forkant skal min. være 30 mm. 
Nr. 11B fastholdes med 2-3 løskanthager 
pr. m.

Typenr. 55
Fastgøres med 1” alu-søm i begge flanger. 
Samles med et overlæg på 10 mm. Fod- og 
topstykker monteres i hver række. Topstyk-
kets sider monteres uden på trekantlisten. 
Fodstykkets sider monteres indvendig.
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