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PVC TRAPEZPLADER 
  
Profilerede PVC plader 
 
  
 

Produktegenskaber   

 SMG KlarSMG Blåtonet

7670Bølgebredde i mm

Bølgehøjde i mm 16 18 

1416Antal bølger, (ca.)

Pladelængde i mm 
2440 – 3100 – 3640 
4880 – 5540 – 6200 

2440 – 3100 – 3640 
4880 – 5540 – 6200 

10601092Pladebredde i mm

Effektiv dækkebredde i mm 1050 988 

Farve Blåtonet Klar 

Maximum lægteafstand i mm 600 500 

600750Maximum lægteafstand væg i mm

Sideoverlæg 1 bølge 1 bølge 

150150Længdeoverlæg i mm (min.)

Befæstigelser, antal ved tag 
Hver 2.-3. trapeztop 

ell. trapezbund 
Hver 2.-3. trapeztop 

ell. trapezbund 

Befæstigelser, antal ved væg 
Hver 4.-5. trapeztop 

ell. trapezbund 
Hver 4.-5. trapeztop 

ell. trapezbund 

Taghældning i mm pr. meter – min. 10 10 

Vægt, kg/m2 1,301,32, ca.

Lystransmission i %, ca. 78 90 

0,080,08Thermisk udvidelseskoefficient i mm/m°C

Maximum anvendelsestemperatur i °C 60 60 

0,160,16Varmeledningstal i W/mK

Blødgøringspunkt C° 72-74 72-74 

Elaticitetsmodul (N/mm2) 2700 2750 

Trædesikkerhed 

Opfylder ikke betingelserne for trædesikker 
beklædning, hvorfor bestemmelserne om 
etablering af trædesikkert underlag skal 
iagttages 

 

Brandtekniske forhold Opfylder betingelserne til ikke let antændelige 
tagelementer med kort kollapstid  

Tilbehør 
Ved montering af trapezplader bør der kun 
anvendes det af leverandøren anbefalede 
tilbehør 

 

Garanti: På SMG klar ydes der 10-års garanti på lysgennemgang. Ved levering andrager 
lystransmissionsevnen minimum 85%. Efter 5 år i skandinavisk klima (fra fakturadato) vil den 
totale lystransmissionsevne som et minimum andrage 60%. 

 

Når trapezpladerne monteres, må de ikke opsættes direkte foran tætte, lukkede flader. Dette for 
at hindre at høje temperaturer opbygges under pladerne. Isolering i form af mineraluld, skumplast 
m.m. må således ikke anvendes under trapezpladerne. 

 

Ved udendørs opbevaring samt midlertidig lagring på aflæsnings- eller byggeplads skal pladerne 
beskyttes med presenning mod direkte sollys, da varmeopbygning i en pladestak kan forårsage 
misfarvninger samt deformationer af materialet. 

 

Forbehold: De angivne data er videregivet efter bedste overbevisning og i god tro. De er baseret på oplysninger fra 
leverandøren/råvareleverandøren og tjener kun som vejledende værdier for en vurdering af materialet.  

 

Teknisk datablad PVC 
Trapezplader 




