
 
 

MONTAGEVEJLEDNING
Tag- mur- og facadeprofiler



GT BUILD  - Bygningsprofiler 
Montage. 

Aluminium-, rustfri stål- og zinkinddækninger bruges som den sidste finish og beskyttelse på din 
fabrik, kontor, hus, villa, tilbygning, garage eller bare måske til det lille udhus. 

Vi er specialister i disse profiler. Vores ingeniører har udviklet de bedste og mest funktionelle 
produkter. Alle produkter  fremstilles  på vores egne fabrikker i Asien.  

Profilerne der alle er 1m lange, leveres i solide papkasser for sikker transport og nogle typer 
leveres med tilpassede ender, dvs. at der er lavet en udstansning der gør at profilerne kan 
skydes sammen.  

Kapslerne og skotrender er typisk koniske for samling uden mellemrum - de små detaljer gør 
forskellen på dit tag. 

Flere typer af vores profiler er desuden forstrøget med bitumen for lettere montage. 

I denne vejledning er gives det tips og vejledning til korrekt montage af GTBUILD profilerne.  
Vi anbefaler dog at du søger hjælp fra autoriseret håndværkere.  

Direktør 

Lars Grønsedt 
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Monteres med alu søm i hver side af skotrende. Det anbefales at 
bruge GTBUILD alu søm med høj kvalitet gummi skive for minimal 
vand indtrængen. 
Brug ca. 1 søm pr. 150 - 200mm. 

    
   Fås i alu, sort og zink.

Skotrender monteres nedefra, da du skal have overlap mellem hvert 
profil. Den nederste påslås blindfals og derefter skubbes det næste 
profil ind over med et 20mm overlap (skotrende-skotrende) 
Blindfalsen bukkes ned over dette, hvor der skal være et luftrum på 
10mm fra bund af blindfals til den næste skotrende . Dette gentages 
ved næste profil højre oppe. 
Husk, hvis hældning er mindre end 20 grader, anbefales der også at 
bruge tætningsmasse i samlingerne. 

Dobbelt skotrende er konisk og passer perfekt sammen. 
    
    
    
   Fås i alu, sort og zink.

Skotrender monteres nedefra, da du skal have overlap mellem hvert 
profil. Den nederste påslås blindfals og derefter skubbes det næste 
profil ind over og blindfals bukkes ned over dette med minimum  
20mm overlap. Dette gentages ved næste profil højre oppe. 
Husk, hvis hældning er mindre end 20 grader, anbefales der også at 
bruge tætningsmasse i samlingerne. 

40cm enkelt skotrende standard (0,6mm) og luksus alu (0,7mm), zink 
(0,65mm) skydes ind over hinanden.  
Skotrende luksus har ombuk i siderne for bedre lås fra skotrende til 
skotrende 

    
   Standard fås i alu og sort  
   Luksus fås i alu og zink

Skotrende - dobbelt

Skotrende - enkelt

Skotrendefod
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Vindskede monteres nedefra og op. GTBUILD Vindskede leveres med 
udskæring i begge ender for let montage. Dvs. den kan monteres lige 
godt fra højre mod venstre og omvendt. Profiler skydes ind over 
hinanden. Monterer du opad, så skal den øverste ovenpå. 
Skyd den ind over med 12-20mm og fastgør med GTBUILD alu søm 
med gummi skive for hver 100mm. 

   Fås i alu, sort, hvid og zink. 

Murkrone monteres fra venstre mod højre og fastgøres med 
GTBUILD alu søm 25mm med gummi skive - 1 stk pr. 100mm.  

Profiler skal overlappe med 15-20mm og udklikning i den ene ende 
hjælper med at få en mere lige montage. 

    
   Fås i alu og zink.

Vindskede

Tagfod

Tagfod monteres fra venstre mod højre. Tagfoden fastgøres med 
GTBUILD alu søm 25mm med gummi skive - 1 stk pr. 100mm.  

Profiler skal overlappe med 15-20mm og udklikning i den ene ende 
hjælper med at få en mere lige montage. 

   Fås i alu, sort, hvid og zink.

Murkrone
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Sternkapsel - skrå

5 serien er med lige forkant og skrå bagkant.  
6 serien er med skrå forkant og skrå bagkant. 
Der medfølger lasker til vores 4B og 4D kapsler. 

Find den rigtige størrelse til det bræt eller mur du skal beskytte. 
  
Kapslerne fastgøres med GTBUILD alu søm med gummiskive i 
overlap og yderligere for hver 200mm.  

Læg den første profil på, søm ca. 10mm fra enden. Slå sømmets 
hoved ned med et andet søm så det dykker lidt. Når du så skyder 
den næste ind over får du en helt perfekt samling. 

   5 serien fås i alu, sort og hvid 
    
   6 serien fås i alu, sort, hvid og zink

Sternkapsel fås i mange bredder fra 22mm til 340mm. 

Find den rigtige størrelse til det bræt eller mur du skal beskytte. 
  
Kapslen fastgøres med GTBUILD alu søm med gummiskive i 
overlap og yderligere for hver 200mm.  

Kapslerne er koniske, dvs. den ene ende er større end den anden 
og din lille ende passer ind i den store. Derved får du en perfekt 
samling.  

Læg den første profil på, søm ca. 10mm inde i den lille ende. Slå 
sømmets hoved ned med et andet søm så det dykker lidt. Når du 
så skyder den næste ind over får du en helt perfekt samling. 

     22mm - alu og sort 
     26mm - alu, sort, hvid og zink 
     36mm - alu, sort, hvid og zink 
     46mm - alu og sort 
   110mm - alu, sort, hvid og zink 
   230mm - alu 
   340mm - alu

Sternkapsel - lige
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Bruges i vandrette samlinger i træbeklædte facader og gavle.  
Z-profil eller også kaldet pladesamlere findes i flere bredder, så husk at 
vælge den rigtige størrelse. 

Den nederste del af forskallingen monteres, derefter lægges Z-profilet 
på med vandnæsen nedad. Fastgøres for hver 200mm og i samlinger. 
Profilerne kommer med udskæring så du let kan skubbe dem ind over 
hinanden.  
Derefter monteres næste lag træ over den øverste lige del af 
pladesamlingen. 

   Fås i alu, sort, hvid og zink

Monteres ved vindskede indvendig. Monteres nedefra og hvert profil 
opad skal overlappe det nedenfor med minimum 20mm. Fastgøres 
øverst på hvert profil mod vindskeder. Søm IKKE på den vandrette 
flade!  
Brug originale GTBUILD alu søm 25mm med gummi skive for vandtæt 
og sikker montage 

   Fås i alu og sort

Dette profil er designet med bukkelinier. Det er så muligt på stedet at 
bukke langs disse linier. Kan også anvendes ud over en vindskede i træ 
til kip. 
Monteres nedefra og op. 

Læg den første profil på, fastgør ca. 10mm fra enden. Slå sømmets 
hoved ned med et andet søm så det dykker lidt. Når du så skyder den 
næste ind over får du en helt perfekt samling. 

   Fås i alu, sort og zink

Universalkapsel

Pladesamling - Z-profiler

Sternrende
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Limtræsprofil 

U-profil til afdækning af bjælker. Dette er vigtigt for din 
husforsikring hvor der stilles krav til inddækning af sådanne.  

Find den rigtige bredde. Mål og skær den passende længe af dit 1 
meter profil. Klip bukkesnit i kanten, så du kan bukke i 90 grader.  

Husk at den vandrette skal gå ud over den lodrette side. 

Brug fugemasse på vandret flade ind mod husmur eller træværk. 

Fastgør profilen i hver side på de lodrette ombuk med GTBUILD 
25mm alu søm med skive. 

   Fås i alu, sort og hvid

Facadeinddækning

Anvendes til at afdække samlinger hvor en tilbygning støder op mod 
en fast mur eller  f.eks. udestue og mur skal tætnes. Der er forbukket 
fugespalte i toppen. 
Monteres ved at fastgøre den lodrette flade mod mur. Det anbefales at 
ilægge en fuge i toppen af den lodrette del for vandtætning mod den 
lodrette mur. Fastgøres med GTBUILD 25mm  
alu søm med skive for hver 100mm og i samlinger. 

   Fås i alu, sort og zink
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Bruges hvor tagdækning føres ind til murværk, skorsten og lign. 

Fastgøres med GTBUILD alu søm eller skruer og der fuges afsluttende 
i den øverste fugespalte. Der sømmes for hver 100mm. 

   Fås i alu og sort

Bruges hvor tagdækning føres ind til murværk, skorsten og lign. 

GTBUILD murklemskinne er lavet i 2mm tyk alu. 

Fastgøres med GTBUILD alu søm, skruer, hammernitter eller 
sømdybler og der fuges i den øverste fugespalte afsluttende. 

   Fås i alu

Anvendes ved vandsikring af mur.  

Profilerne skal overlappe med omkring 20mm og fastgøres ved 
indmuring i murespalte. 

   Fås i alu, sort og zink 

Fugeskinne 

Løskant

Murklemskinne 
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Til inddækning af konstruktion under vinduer.  

Skal ikke monteres stramt i murehul. Der skal være plads til udvidelser. 
  
Beskytter ikke kun, men giver ligeledes en pæn afslutning under dine 
vinduer. 

Hvis det er muligt brug GTBUILD alu søm for hver 50mm. Hvis dette 
ikke er muligt indstøbes  sålbænken i murespalten. 

Husk omkring 20mm overlap. 

   Fås i alu, sort og zink

Sålbænk 

Klemliste - 2 meter

Bruges hvor tagdækning føres til murværk.  

Klemlisten er lavet i 1,3mm tyk alu og med forborede huller. 

Fastgøres med GTBUILD alu søm eller skruer og der fuges afsluttende 
i den øverste fugespalte. 

   Fås i alu 
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Til inddœkning ved sokkel mod indtrœngende mus og rotter. Vælg den 
rigtige størrelse som passer til din spalte. Findes i 3 modeller,  
13001: 26mm alu og sort 
13002: 26mm galvaniseret  
13003: 36mm alu og sort 

Fastgøres med GTBUILD alu søm 25mm med skive.  

Fingrene kan bøjes, klippes og tilpasses hvis spalten er ujævn. 

   

Mus & rotte beskytter

Mårsikring

Monteres ved tagrender, som et fuglegitter, men sikre ligeledes mod 
mår. De traditionelle plast fuglegitre er en let sag, for en mår, at bide 
sig igennem, så hvorfor ikke slå to fluer med et smæk og montere den 
nyeste og bedste løsning? 

Fingrene kan bøjes, klippes og tilpasses hvis spalten er ujævn, husk at 
fingrene skal helst pege udad så en mår ikke kan presse dem ind. 

   Fås i alu og sort
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Søm

GTBUILD alu søm den foretrukne befæstigelse for den 
professionelle håndværker. 

GTBUILD alu søm laves både uden og med tætningsskive og 
kommer i flotte poser á 100 stk. og i æsker á 250 stk. 

Fås i længderne 25mm og 37mm. Alle i farverne blank alu og sort. 

Ligeledes laver GTBUILD også rustfrie kamsøm i 25mm. Disse fås 
også både med og uden tætningsskive. Alle lavet i den bedste 
kvalitet A4-316 rustfri stål.

Skruer

GTBUILD rustfri stål skruer er den foretrukne befæstigelse for den 
professionelle håndværker. 

GTBUILD rustfri skruer laves både med og uden borespids og 
kommer i flotte poser og æsker. 

Fås i længderne 30, 40, 50 og 60mm. Alle lavet i den bedste 
kvalitet A4-316 rustfri stål. 

GTBUILD sømdybler i stål er den foretrukne befæstigelse for den 
professionelle håndværker. 

Sømdyblerne leveres i flotte æsker á 100 stk. 

Fås i længderne 35, 40, 45, 50 og 70mm 

Sømdybler
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