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Dette er beskrivelsen på opbygning af vores kviste. Vi bygger vores kvistene 

efter en høj ensartet kvalitet, så man kan forvente et ens produkt uanset 

hvad.  

Kviste kan laves på mange forskellige måder, men heri har vi defineret 

hvordan vi laves vores produkter. 

Hvis ikke andet er udtrykkeligt fremgår af tegninger og ordrebekræftelse, 

så udføres kvistene med de i dette dokuments beskrevne kvalitet, metoder 

og materialer. 
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KVALITET 
  
  

  

Generelt 
Kvistene opbevares ude, efter at de er produceret færdige, hvorfor patinering kan være påbegyndt, når kvistene 

modtages. 

Træværk på kvistene er et naturprodukt og det må derfor accepteres at der kan forekomme knastudtræk, 

harpiksknopper, svingrevner/vindridser og andre nuancer/ujævnheder i overfladen. 

Galvaniserede værn 
Alle værn opbygges og svejses i blankt stål.  

Derefter galvaniseres de. Det foregår ved at værnet først sænkes i et syrekar, som gør værnet helt kemisk rent for 

urenheder. 

Derefter sænkes værnet i et kar med flydende zink, hvor en kemisk binding mellem stål og zink opstår. 

Når værnet trækkes op af zinkkaret, kan der komme små grater/afdryp fra zinken. Disse kan man let slibes af, hvis 

man ønsker det. 

Galvanisering er selvhelende og ridser vil blive lukket af sig selv over tid. 

Inde fra rammen af værnet kan der efter montering forekomme løberust fra galvaniseringsprocessen. Det er rust 

inde fra indersiden af værnet som er afstedkommet i syreproccessen. Denne rust er ikke skadelig for værnet og er 

normal forekomne. Løberusten vil kunne tørres væk med en fugtig klud. Galvaniseringens selvhelende egenskab 

vil lukke ”rusthullet” over tid. 

Galvanisering ikke er en lige så fin behandling som fx en industri lakering. Man kender måske bedst 

galvaniseringsoverfladen fra fx lygtepæle eller cykelstativer. 

Der kan forekomme nuanceforskelle i galvaniseringen da det er produkt som er dyppet i hhv. syre og zink, og ikke 

er en lakeringsproces.  

Zink og kobber 
Zink og kobber er et naturprodukt der udvikler sig i takt med vind og vejr.  

Kvistene er et håndværk og derfor kan der også være mindre skrammer eller buler, som fremstår tydelige specielt 

i den blanke overflade. Disse vil fremstå mindre tydelige som patineringen skrider frem. 
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På al zink og kobber er der en ID-tekst/fabriksstempel fra metalproducenterne, denne tekst vil være synlige på de 

færdige kviste. Teksten vil gå væk i forbindelse med patineringen. 

Spil/flimmer i zink og kobber 
Plane flader udført i zink og kobber vil have et naturligt spil eller flimmer i overfladen. Det viser sig i form af bølger 

i overfladen alt efter vejr, synsvinkel, alder og overflade. 

Flimmer fremstår tydeligst på blanke overflader og vil derfor aftage med en fremskreden patinering af materialet. 

Hvis potentielt flimmer ønskes mindsket kan man vælge 0,8 mm i pladetykkelse frem for 0,7 mm inden afgivelse 

af ordre. 

Patinering 

Blank zink og kobber 

Den naturlige patineringsproces begynder umiddelbart efter kvisten kommer udenfor vores værksted og efter en 

årrække vil den blanke overflade fremstå med den endelige patina. 

Tidshorisonten er meget afhængig af påvirkningerne fra atmosfære og miljø. Indtil patineringen bliver homogen, 

kan der opstå store nuanceforskelle, pletter, striber m.v. 

Ridser og mærker vil i starten fremstå blanke, men vil med en fremskreden patinering optages i den naturlige 

patina og dermed forsvinde gradvist. 

Forpatineret zink 

En almindelig blank zink, der har gennemgået en kemisk proces i produktionen. Processen ændrer overfladen til 

den tilnærmelsesvise grå farve, som blank zink normalt vil få efter lang tids eksponering. 

Den forpatinerede, grå overflade vil ikke nævneværdigt ændre farve i forbindelse med den fortsatte 

patineringsproces, der sker efter montering af kvistene. Forpatineret zink, der har været udsat for vejrlig i en 

længere periode, kan fremtræde en anelse lysere end umiddelbart efter monteringen. 

Anthra-zink 

Har gennemgået kemisk proces i zinkproduktionen som giver zinken den mørke overflade. Overfladen vil langsomt 

ændre overflade til en lysere tone – nærmest mørk skiftergrå. Efter mange års eksponering, hvor overfladen bliver 

slidt, vil farven i nogle tilfælde komme tættere på forpatineret zink, der er zinks naturlige patineringsfarve, eller 

farven på zinkkarbonat. 

 



 

3 

 

UDFØRELSE 
  
  

  

Flunker 

Flunker med træskelet 
Tyndplade er udført med blindfalse startende ca. 600 mm fra bund af flunkside. Vinkelret på hovedtag. 

Underlag for zink: 18 mm brædder med høvlet side vendende udad. Afstand mellem brædder ca. 5-10 mm. 

18 mm afstandslister med ventilation fra hovedtag og ud via kvist tagfod. 

Der monteres ikke insektet, mussestop, snefangsrør eller lign. 

Der er ikke udluftningsventil i flunkerne, på nær hvis det fremgår af tilbud/ordre. 

Der er ikke knæk/svaj på flunkerne, på nær hvis det fremgår af tilbud/ordre. 

Flunker med vindue 
Fladtagskviste: Stykket over flunkvinduet indtil taget er udført med lodrette blindfalse. 

Taskekviste: Stykket over flunkvinduet indtil taget er udført med blindfalse vinkelret på hovedtag. 

Øvrige kviste: Stykket over flunkvinduet indtil taget er så vidt muligt udført 1 stykke plademateriale. 

Der monteres ikke insektet, mussestop, snefangsrør eller lign. 

Inddækninger 
Skotrender er nedsænkede 15 mm fra overkant af husets lægter. 

Skotrendebredden ”nede” er ca. 100 mm. Skotrendebredden oppe slutter med et ombuk og er ca. 60 mm bred. 

Samlinger overlapper med min. 30 mm og er loddet. 

Toppen af skotrenden loddes sammen med bagerste bane af kvisttaget. 

Tag 

Tag generelt 

Alle kviste er udført med et 22 mm ”skorstensrør”, hvor hejseøjer monteres i. Efter montering afproppes disse 

skorstene med plastpropper. 
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Antallet af ”skorstene” afhænger af kvistens størrelse og vægt. 

Loftet i kvisten er i samme højde som overkanten af vinduet, pånær hvis der er loft til kip, vægstykke over vinduer 

eller forhøjet spejl. Det vil fremgå af ordre såfremt der er tilbudt loft til kip, vægstykke over vinduer eller forhøjet 

spejl. 

Buet loft eller loft til kip skal fremgå af tilbud/ordre. 

Skorstene vil være synlige når kvisten er færdigmonteret. 

Der monteres ikke insektet, mussestop, snefangsrør eller lign. 

Sadeltag 
Vindskede udføres uden synlige skruer. Loddes i samlingen i kippen. 

På kviste med kobber udføres der en blindfals i samlingen af vindskeden. 

Tag ventileres fra tagfod til tagfod over rygningen på kvisten. 

Afvalmet sadeltag: Udføres med stående false i pladesamlinger på de plane tagflader, og udføres med lodning 

hele vejen langs kvistens grater. Der vil være synlige ”skorstene” på fronttagdækningen. 

Sadeltag udføres som udgangspunkt i én ubrudt bane tyndplade fra stern over kippen og til modsatte stern. 

Stående fals loddes sammen med kile i kippen. 

Der er ikke afvalmet tag, på nær hvis det fremgår af tilbud/ordre. 

Taget er udført med én jævn taghældning startende fra flunker og ind mod midt af kvisten, hvis ikke andet er 

nævnt. Der er som udgangspunkt ikke knæk, vandret stykker eller andre brud på den jævne tagflade. 

Rundbuetag 
Vindskede på front af kvist fastgjort med: Rustfrie spenglerskruer, linsehoved med flange og pakning. 

Rundbuetag udføres som udgangspunkt i én ubrudt bane i tyndplade.  

Tag ventileres fra tagfod til tagfod over rygningen på kvisten. 

Taget er udført i én jævn bue startende fra stern over kippen og til modsatte stern, hvis ikke andet er nævnt. Der 

er som udgangspunkt ikke udfladene, omvendte buer eller andre brud på den jævne bue. 

Ryttertag 
Taget afsluttes med undertag, og klemmelister og sternbrædder. 

Kunde skal selv udfører lægter, tagbeklædning, og vindskede. 

Taget er udført med én jævn taghældning startende fra flunker og ind mod midt af kvisten, hvis ikke andet er 

nævnt. Der er som udgangspunkt ikke svaj, knæk, vandret stykker eller andre brud på den jævne tagflade. 

Tasketag 
Taget er udført med én jævn taghældning, hvis ikke andet er nævnt. Der er som udgangspunkt ikke svaj på 

tasketaget. 

Fladtag 
Tag afvander skråt bagud og til siden. Med min. fald jf. tagpap producent. 

Der er ca. 20 mm opkant på front og sider udført i vindskeden. 

Vindskeden er vandret på front af kvisten. 

Vindskeden er hælende bagud på siden af kvisten, langs med tagpaptaget. 
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Tag ventileres fra tagfod til tagfod over midten på kvisten. 

Front 
Profil under vinduer er fastgjort med: Rustfrie spenglerskruer, linsehoved med flange og pakning. 

Profil under vinduer er trukket ca. 18 mm tilbage fra front af hjørnestolper og vindue. 

Spejl på rundbue-, sadeltags- og rytterkviste er udført med V-formet blindfalse, hældene ca. 15°. 

Spejl på fladtags- og taske-, og sadeltagskviste med afvalmet tag er udført med lodrette blindfalse. 

Hjørnestolper udføres som udgangspunkt i ét stykke. 

Der loddes nede i hjørnet ved vindueshjørnet. 

Gesims løber som udgangspunkt langs med taget i fronten og siderne. Vandret gesims over frontvinduet, skal 

fremgå af tilbud/ordre. 

Der er ikke skål/platte på kvistene, på nær hvis det fremgår af tilbud/ordre.  

Der er ikke rækværk på kvistene, på nær hvis det fremgår af tilbud/ordre. 

Altanskål 
Der er ca. 40 mm inddækningshøjde under døren.  

Altanbunden skråner ud mod tagflade. Oven på altanbunden udføres kilerne, for vandret terrassegulv. 

Vægstykker 
Monteres separat som vinduer, og fuges hele vejen rundt, med fugefarve som angivet under punktet 

”Vinduesfuge farve”. 

Træværk 
Der grundes 1 gang og males med færdigmaling 2 gange. 

Der anvendes ikke knast, spærregrunder eller lignende.  

Lodninger og false 
Der er anvendt lodninger i det omfang vi finder dem nyttige. I et vist omfang vil de fremstå synlige efter at kvisten 

er modtaget. 

Der er anvendt loddevand jf. ”Materialer”. 

Falseolie er anvendt i tagfalse på sadeltagskviste med taghældning under 15°. 

Vinduer 
Tilvalg og generel udførsel er udført efter den angivende vinduesfabriks standard. 

Der er ikke nogle tilvalg på vinduer/døre, på nær hvis det fremgår af tilbud/ordre. 

Vinduer skal monteres lig med fronten af hjørnestolperne. 

Vinduesfuge farve 
Fugefarven bestemmes af materialet på hjørnestolpen på kvisten: 

• Blank zink: Grå fuge 

• Forpatineret zink: Grå fuge 

• Anthra-zink: Sort fuge 

• Hvid aluminium: Hvid fuge 

• Kobber: Grå fuge 

• Træhjørnestolper, malet hvid: Hvid fuge 
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• Træhjørnestolper, malet grå: Grå fuge 

• Træhjørnestolper, malet sort: Sort fuge 

• Træhjørnestolper, i andre end de nævnte farver: Grå fuge 
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MATERIALER 
  
  

  

Materiale Beskrivelse 

Zink nr. 12 VM Zinc, natur 0,7 mm, fra 100 kg coils 670 mm, indvendig Ø 317 mm 

Zink nr. 14 VM Zinc, natur 0,8 mm, fra 100 kg coils 670 mm, indvendig Ø 317 mm 

Anthra-zink nr. 12  VM Zinc, anthra-zinc 0,7 mm, fra 100 kg coils 670 mm, indvendig Ø 298 
mm 

Anthra-zink nr. 14 VM Zinc, anthra-zinc 0,8 mm, fra 100 kg coils 670 mm, indvendig Ø 298 
mm 

Forpat.-zink nr. 12 VM Zinc, quartz-zinc 0,7 mm, fra 100 kg coils 670 mm, indvendig Ø 298 
mm 

Forpat.-zink nr. 12 VM Zinc, quartz-zinc 0,8 mm, fra 100 kg coils 670 mm, indvendig Ø 298 
mm 

Zink nr. 12 Pigmento 
”farve” 

VM Zinc, Pigmento. Tykkelse 0,7 mm, fra plader. 

Kobber KME, Tecu classic kobber 0,7 mm, fra 100 kg coils 670 mm, indvendig Ø 
317 mm 

Skillelag Der anvendes aldrig skillelag 

Aluminium Falzonal. Tykkelse 0,8 mm fra coils Ø 525 mm, aluminium i falsbar 
kvalitet. Farve: Normreinweiss 1997-20 ~ RAL 9010 

Plisseret 
inddækningszink 

Rheinzink, classic walzblank, inddækningszink, plisseret. Tykkelse 0,6 mm, 
længde 333 mm. 
Til bølgetag som tegl, betontagsten og eternittagplader 

Glat inddækningszink Rheinzink, classic walzblank, inddækningszink, glat. Tykkelse 0,6 mm, 
længde 450 mm. 
Til formning ned i fx tagrende 

Loddetin zink Boliden Bergsøe, Hafnia 50 % bly, 50% tin 

Loddetin kobber Boliden Bergsøe, Starli LF3, tin 97% kobber 3% 

Wakaflex, ”farve” BMI, Monier Wakaflex bredde 280 mm 

Isolering kl. 37 Isover Flex eller Formstykker, lambda 0,037 W/m²K 

Isolering kl. 32 Isover Formstykker, lambda 0,032 W/m²K 

Kingspan Kingspan Kooltherm K12 

Maling RAL 9010 1 lag Teknos Aquaprimer 3130-00, clean white. 
2 lag Teknos Aquatop 2600-82, RAL 9010 
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Maling ”øvrige farver” 1 lag Teknos Aquaprimer 3130-00, clean white. 
2 lag Beck og Jørgensen 755 B3 Træbeskyttelse Heldækkende Vandig 

Gesimstype 1 Fyrretræ beklædt med kapsel af Falzonal aluminium. 
Farve: Normreinweiss 1997-20 ~ RAL 9010 

Gesimstype 2 Fyrretræ, behandlet jf. malingsbeskrivelse. FSC 

Rist i cumaru Södra cumaru brædder glat/glat. FSC 

Rækværk Galvaniseret stål i 30x30x3 mm firkantrør med lodrette poster i 9 mm 
rundjern 

Tagpap Underpap: BMI, Icopal Base 450 P, svejst. 
Overpap: BMI, Icopal Top 500 P, svejst sort 

Undertag BMI, Icopal Divoroll Top, banevare, DUKO-klasse MH 

Forskallingsbrædder 19x100 mm forskallingsbrædder, sekta, høvlet til færdigmål 18x100 mm. 
FSC 

Spær Thorlund Skou, C24 45x145 mm. FSC 

Lægter Thorlund Skou, C18, 38x73 mm. FSC 

Klemmeliste  Thorlund Skou, sekta, 25x45 mm, gran trykimprægneret P1. FSC 

Afstandslister 19x100 mm forskallingsbrædder, sekta, høvlet til færdigmål 18x100 mm. 
FSC. Halveret til 18x45 mm 

OSB Keflico, 18 mm OSB3. FSC 

Vindgips Etex Nordic A/S, Siniat vindgips 9,5 mm 

Tagrende Rheinzink, classic walzblank, halvrund (1/2 rund). 280 mm. Tykkelse 0,7 
mm 

Nedløb VM Zinc, natur. 76 mm, rundt. Tykkelse 0,7 mm. 

Tilbehør tagrendesystem VM Zinc, natur: Tudstykke til halvrund rende 280 mm/76 mm, 
overgangsmuffe 76 mm, bøjninger til rundt 76 mm nedløb 40°/60°/72°. 

Hængelsstifter ved 
blank- og forpat.-zink 

Vestjydsk Beslag, 76 mm til træ.  Galvaniseret stål, med skrue. V1011 

Hængelsstifter ved 
anthra-zink 

Vestjydsk Beslag, 76 mm til træ. Antracit, med skrue. V1011-AZ 

Hængelsstifter ved 
kobber 

Vestjydsk Beslag, 76 mm til træ. Kobber, med skrue. V1061K 

Rendejern ved blank- og 
forpat.-zink 

Vestjydsk Beslag, 280 mm, model kort, galvaniseret stål m/zink fjeder 
Z402. Tykkelse: 4 mm 

Rendejern ved anthra-
zink 

Vestjydsk Beslag, 280 mm, model kort, Z402-AZ. Tykkelse: 4 mm 

Rendejern ved kobber Vestjydsk Beslag, 280 mm, model kort, Z402K. Tykkelse: 5 mm 

Vindspærre banevarer BMI, Icopal Divoroll Top, banevare 

9 mm okoumé krydsfinér Keflico, 9 mm Okoumé krydsfinér, FSC. B/BB. FSC 

Fyrretræ Fyrretræ, behandlet jf. malingsbeskrivelse. FSC 

Skotrendebånd BMI, Icopal ventibånd til grat og skotrende 45x70 mm, sort. DB Varenr.: 
8701781 

Ventilationsrist Lindab, YGC Ø160 mm ydervægsrist, aluminium 

Fuge Danalim, Sealflex Hybrid 522 

Bagstop med 
skeletflunker 

Dana Lim, Fugebund 983 

Bagstop med 
flunkvinduer 

Kiso, climate seal 141 

Afrensningsmiddel, 
forpat.- og anthra-zink 

VM Zinc, Deca 
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Loddevand, zink VM Zinc, Zinn 7 

Loddevand, kobber VM Zinc, Zinn 7 

Spenglerskruer Rustfrie spenglerskruer, linsehoved med flange og pakning. 

Falseolie VM Zinc Abratex falseolie 80 

Fibercement planker Cembrit Plank, farve som angivet. 

 

Datablade findes på denne side: https://alfakviste.dk/teknik/materialer/datablade 

 

 

https://alfakviste.dk/teknik/materialer/datablade

