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Förord

Europrofil AB är Nordens ledande producent av stålprofiler till byggindustrin.  
Företaget grundades 1982. Huvudkontor och produktion finns beläget i Nora, i hjärtat av 
Bergslagen, varifrån produkter distribueras på hela den nordiska marknaden.

Europrofil ingår sedan 2006 i den danska industrikoncernen Ib Andresen Industrier A/S. 
Koncernen har producerande verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen 
bearbetar årligen ca 600 000 ton stål och omsätter ca 1,5 miljarder SEK.

Vi ser oss själva som nischade specialister, där vi enbart fokuserar på lätta byggsystem 
i stål, samt att utveckla dessa system till marknadens absolut bästa.  
Vi anser att vi har ett speciellt ansvar då vi är ensamma på den Nordiska marknaden om 
att enbart arbeta med lätta byggsystem i stål. 

Genom ett långsiktigt och målinriktat utvecklingsarbete, kan vi idag stoltsera med att 
vara marknadens ledande tillverkare av stålprofiler till byggindustrin. Vårt sortiment av 
lätta byggsystem i stål är specialanpassat för innerväggar, undertak, ytterväggar och 
fasader. Ledstjärnan för vår verksamhet är totalekonomi, lösning och leverans. Våra 
kunder ska, sett ur ett helhetsperspektiv, alltid tjäna på att välja Europrofils lösningar. 

Europrofil arbetar målmedvetet med att skapa framtidens lösningar av lätta 
byggsystem i stål.

För att underlätta projektering, hantering och montage får bilder och ritningar från 
denna anvisning reproduceras förutsatt att materialet återges i sin helhet och utan 
ändringar och att ursprungskällan tydligt framgår.

Användandet av denna anvisning fråntar inte användaren från eget ansvar.  
Upplysningar och detaljer i denna anvisning förutsätts vara korrekta men ska inte 
betraktas som garantier medförande ansvar för Europrofil AB.

Europrofil AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i sortiment, produkter, 
anvisningar, lösningar och specifikationer utan föregående avisering.

Copyright © Europrofil AB 2022 
Utgåva ID92A
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CERTIFIERAD
ISO 9001

ISO 14001
Ledningssystem för kvalitet

och miljö

Making room for tomorrow

Europrofil är marknadens ledande tillverkare av stålprofiler för byggindustrin. Som nischad 
specialist har vi tagit på oss ett ansvar. Det är vi som har kunskapen att förbättra, att ta fram nya 
produkter, att titta djupt, brett, högt och lågt – och att få dig att se på stålprofiler som vi. 
Europrofil strävar efter att ständigt förbättra produkter och tjänster och att tillverka och 
leverera dessa så effektivt som möjligt. 

Europrofil säkerställer en ständig och hållbar utveckling av verksamheten genom ett 
verksamhetssystem med grund i ISO-standarderna för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. 

Certifikat
För att tydliggöra Europrofils kvalitetsarbete och ambitionen att ständigt minska vår 
miljöpåverkan är Europrofils verksamhet certifierad enligt ISO 9001,  
EN 1090-1 och ISO 14001.

Livscykelanalys och miljödokumentation
För att presentera våra produkters miljöpåverkan genom hela dess livscykel har Europrofil tagit 
fram en Environmental Product Declaration, EPD, enligt kraven i EN 15804. Livscykelanalysen 
innehåller huvuddelen av profiler och beslag i vårt sortiment och uppfyller bland annat 
dokumentationskraven i Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. Förutom detta är samtliga profiler 
också bedömda och registrerade i BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda hus. 
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CERTIFIKAT 

ISO 9001 
 Härmed intygas att/This is to certify that 

Europrofil AB 
Industrivägen 9, 713 30  NORA, Sweden 

 

har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller 

has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2015 with respect to 

 

Tillverkning och försäljning av stålprofiler samt prefabricerade byggnadselement till 

byggnadsindustrin 
 

Manufacture and sales of steel profiles and also prefabricated building elements for the 

building industry 
 

Ursprungligen utfärdat/Originally issued  2016-07-07 

Giltigt till och med/Expiry date   2022-07-07 

Beslutsdatum/Decision date   2019-07-01 

 
 
 
 

__Signature_1 

Dag Sjöholm 
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 Certifikat/Certificate 2711 M | version/issue 8 | 2019-07-01 

This document is the property of RISE and may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval by RISE. 
    Sida/Page 1(1) 

 
 

CERTIFIKAT 
ISO 14001  

 Härmed intygas att/This is to certify that 

Europrofil AB Industrivägen 9, 713 30  NORA, Sweden  har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 vad gäller 

has an environmental management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 14001:2015 with respect to 
 

Tillverkning och försäljning av stålprofiler samt prefabricerade byggnadselement till 
byggnadsindustrin 

 
Manufacture and sales of steel profiles and also prefabricated building elements for the 

building industry 
 Ursprungligen utfärdat/Originally issued  2000-09-15 

Giltigt till och med/Expiry date   2022-07-07 

Beslutsdatum/Decision date   2019-07-01  
 
 
 

__Signature_1 

Dag Sjöholm 
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Produktkatalog - 35

Recon ST
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Recon ST  
– Skämtegel i klinkmontage, tvåstegslösning

Recon ST är ett fasadsystem avsett för beklädnad med skärmtegel. Systemet är uppbyggt av profiler och komponenter i 
korrosivitetsklass C5 för att klara av den höga påfrestning ett underlagssystem av denna typ utsätts för.
Recon ST är en tvåstegslösning med en stående hattprofil som skapar ett ventilerat utrymme bakom tegelläkten. I de 
fall då bakomvarande konstruktion inte kan eller bör utsättas för en förhöjd fuktbelastning monteras ett membran mellan 
profilerna för att skapa två skyddande zoner. En första zon där inträngande fukt stoppas och dräneras bort samt en 
andra zon som skapar ett välventilerat utrymme mellan skärmteglet och bakomvarande ytterväggskonstruktion.

Europrofils fasadprofiler tillverkas Magnelis® vilket är utvecklat för att utstå de hårdaste påfrestningarna som kan upp-
komma i en utemiljö. Den skruv som används för sammanfogning av systemets komponenter är tillverkade i Marutex®. Ett 
specialbehandlat rostfritt stål i korrosivitetsklass C4 med en förväntad livslängd på mer än 50 år i tuffa miljöer.

Miljöfördelar
Stål som byggnadsmaterial har flertalet tydliga miljöfördelar 
och passar perfekt in i den cirkulära ekonomin.
Här är några exempel:
• 100 % återvinningsbart - Stålet kan återvinnas om och 

om igen, med bibehållen kvalitet.
• Utmärkt för återbruk - Stålet kan monteras, demonteras 

och monteras igen vilket gör det till ett resurssnålt 
material.

• Starkt och lätt - Stålets stora styrka i förhållande till 
sin låga vikt, gör det till ett lätt material. Gynnsamt för 
miljön vid både transport och lyft.

• Beständigt och tryggt - Stålet kräver inget eller minimalt 
underhåll. Det möglar inte, sväller inte, krymper inte, 
brinner inte, spricker inte och vrider sig inte.

• Oorganiskt - Stålet kräver inget bekämpningsmedel mot 
skadedjur, avger inga gaser, kemikalier eller radon samt 
binder inte allergiframkallande ämnen.

Egenskaper 
Fördelar vid renovering och nybyggnation:
• Stål skyddat med Magnelis®,  ger korrisonsskydd i C5 

klass.
• Ventilerat och fuktsäkrat utrymme bakom 

fasadmaterialet
• Tål inträngande väta vid rengörning och slagregn
• Profiler fås med förmonterad polyetenduk som ger en 

mjuk anliggningsyta för fasadmaterialet 

Lämplighet, användningsområde och begränsningar
Bärverk för tungt fasadmaterial i klinkmontage.

Brand
Systemet består av profiler och komponenter i stål och 
är obrännbart. Brandprestandan hos färdig fasad ska 
alltid bedömas av brandkonsult eller motsvarande då 
sammansättningen av stomsystem, isolering, vindspärr och 
fasadmaterial samverkar som en helhet.

Statik
Grunddimensionering utgår från materialvikt 70 kg/m²och 
vindlast 3,0 kN/m².
Krav på fästpunkt: Utdragshållfasthet 0,8 kN, Skjuvhållfasthet 
0,6 kN.

Ytskikt
Tjocklek på yttre fasadmaterial, infäst till fasadläkt, samt 
krav från ytskiktsleverantörens ska beaktas vid utformning av 
bärverket.

Krav på tätning/fogning
Komponenterna i systemet behöver inte skyddas mot väder 
och fukt, men stommen kan behöva skyddas. 

Krav på underlag
Den bakomvarande konstruktionen kan t.ex. bestå av betong, 
tegel, lättbetong eller lätta väggar med stål- eller träreglar. 
Underlaget måste vara stabilt och tåla den förväntade 
belastningen från fasadmaterial och vindlast.

Korrosivitet
H-profil, läkt och smyg i Magnelis ®, korrosivtetesklass C5.

Fuktsäkring med membran
För att säkerställa att byggnadens stomme inte utsätts för 
en ökad fuktbelastning kan ett  membran monteras mellan 
den vertikala hattprofilen och fasadläkten. Huvudsyftet är 
att skapa en extra zon där inträngande fukt och vatten kan 
dräneras bort.

En UV-stabiliserad diffusionsöppen vindduk monteras enligt 
tillverkarens anvisningar. Det är av yttersta vikt att tillver-
karens anvisningar följs noggrant för att säkerställa önskad 
tätning bakom skärmteglet då detta av sin natur innebär glipor 
där fukt och väta kommer tränga in. Val av membran ska 
göras i samråd med fuktsakkunnig. 
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Mängdberäkning/nyckeltal

Komponent s 200 s 165 s 135

Hattprofil, H 100, s 600 ca 1,8 m/m² ca 1,8 m/m² ca 1,8 m/m²

Infästning, H 100, s 450 ca 4 st/m² ca 4 st/m² ca 4 st/m²

Bärläkt, FL ST ca 5 m/m² ca 6 m/m² ca 7,4 m/m²

Skruv, EG VFL-KBV ca 17 st/m² ca 20 st/m² ca 25 st/m²

Startprofil, UR-ST Husets omkrets + Öppningars bredd

RECON ST 17 bildunderlag
TE 2018-04-25

A

Uppgjord Godkänd Datum

1 / 4 
Utgåva Sida

Datum Form

A3
Skala

1 : 5
Produktfamilj

YTTERVÄGG

Filnamn

Fasadsystem_RECON_ST_17_bildunderlag1

FÖR EJ TOLERANSSATTA MÅTT GÄLLER EUROPROFIL STANDARD I 380
REV BESKRIVNING DATUM RITAD
A BÅGE ADDERAD 2018-04-25 TE

Underlagsavstånd / val av hattprofil.

Tegel Lämpliga hattprofiler s-avstånd läkt Tegelvikt

Petersen Cover 170 FL-ST 30-1,0 ca 135 mm ca 5,5 kg/st

Petersen Cover 240 FL-ST 30-1,0 ca 200 mm ca 7 kg/st

Strøjer Nordic Plate 
400 x 175 x 30 mm FL-ST 30-0,7 ca 135 mm ca 2,5 kg/st

Angivna mått och dimensioner ovan ska verifieras och säkerställas för 
respektive projekt då det kan finnas skäl att justera och anpassa dessa 
baserat på fasadens övriga förutsättningar. Detta för att t.ex. kunna 
linjera teglet med fönster och dörrar.
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Sammanfogning av systemkomponenter

Skruv 
EG VFL-KBV 4,8x20 

För sammanfogning och infästning av t.ex. vinkelbeslag där skruvskallens tjock-
lek inte är avgörande. Använd skruvdragare med djupanslag som håller belastat 
varvtal. 1200-1800 rpm. Min 1,2 mm till max 2 x 2,0 mm. Skruven har kullrig 
skalle för fyrkantsbits. 

Skruv 
EG  PS 4,8x16 C4

Infästning av L-profiler till läkt samt läkt till U-profiler vid t.ex. hörn och öppnin-
gar. Max 2 x 1,5 mm. 1500-2500 rpm.

Skruv 
EG VFL-ST 5,5x43 

För infästning av hattprofiler och startprofiler till bakomvarande konstruktion av 
stål. Min 1,0 mm till max 3,0 mm. Skruven är i korrosivitetsklass C4. Utdrags-
värden enligt separat produktblad. 

Skruv
EG VFL-TR 4,8x38

För infästning av hattprofiler och startprofiler till trästomme. Skruven har 8 mm 
sexkantskalle.

 

Ingående detaljer

Skruv & fästmedel

L 50 ZM-0,7 Symmetrisk L-profil för användning vid stagning av hörn och som tät smyg vid 
öppningar. Profilen är i korrosivitetsklass C5.

H 100 ZM-1,0

Vändbar hattprofil avsedd för vertikalt montage. Profilen kan vändas beroende 
på behov för att skapa ett stabilt underlag för tegelläkt. Profilen kan även använ-
das för direkt montage av t.ex. fasadskivor eller andra upphängningssystem
Profilen är tillverkad i 1 mm tjock plåt för att säkerställa bästa möjliga
skruvinfästning. Profilen är förhålad i ryggen för enklare infästning. Profilen är i 
korrosivitetsklass C5.

L 100 ZM-1,0 Symmetrisk L-profil för användning vid stagning av hörn och som tät smyg vid 
öppningar. Profilen är i korrosivitetsklass C5.

Komponenter
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Komponenter

FL-ST 55-1,0

FL-ST ZM är en fasadläkt anpassad för upphängning av skärmtegel. Profilen
används tillsammans med hattprofil H 100/25 ZM-1,0 i tvåstegslösningen
Recon ST. Läkten har en förmonterad polyetenduk för att skapa en mjukare
anliggningsyta för teglet.Infästningsytan för teglet lutar ca 10°  i förhållande till 
profilens flänsar och passar för flertalet skärmtegel med klackar i över- och un-
derkant som t.ex Petersen Coverbrick eller Wieneberger Urban U.

FL-ST 30 ZM-0,7

FL-ST ZM är en fasadläkt anpassad för upphängning av skärmtegel. Profilen
används tillsammans med hattprofil H 100/25 ZM-1,0 i tvåstegslösningen
Recon ST. Läkten har en förmonterad polyetenduk för att skapa en mjukare
anliggningsyta för teglet. Infästningsytan för teglet är parallell i förhållande till 
profilens flänsar och passar för flertalet skärmtegel plan baksida som t.ex. Strøjer 
Nordic plate.

UR-ST ZM-0,7

UR-ST ZM-0,7 är en ventilerad assymetrisk U-profil som i huvudsak används 
som startprofil vid anslutning mot sockel, men kan också användas över t.ex. 
fönster och dörrar. Profilens liv är lutande för att säkerställa att inträngande 
vatten kan dräneras bort. Profilen fungerar också som stopp för t.ex. gnagare. 
Ventilerad area - 9000 mm²/m
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Tvärsnittsdata FL-ST

h
e2 y

z

c e1

b 1b 2

d

Profil Tvärsnittsmått (yttermått)

t h b b1 b2 c d e e1 e2 tnom b1;e2 b1;e1

FL-ST 30-1,0 1,0 32 26 30 24 14 3,0 13 30 4,0 1,0 24,3 42,4

FL-ST 30-0,7 0,7 32 30 30 30 14 0 0 32,2 5,2 0,7 30,4 44,0

Multipel

Enhet mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Agr

tvärsnittsarea baserad på dimensi-
oneringsvärde för tjocklek och med 
hänsyn till hål

Wy.gr böjmotstånd för bruttotvärsnittet

Wz.sm
böjmotstånd vid smala flänsar, c, 
tryckta

Wz.br
böjmotstånd vid den breda flänsen 
(livet, h) tryckt

Profil TP SC Brutto Effektivt tvärsnitt Yta och massa

yTP zTP ySC zSC Agr Wy.eff Wz.sm Wz.br Iy,eff Iz,eff F g

FL-ST 30-1,0 13,6 4,4 34,9 16,6 109 1,36 0,870 0,866 0,70 0,132 0,200 0,92

FL-ST 30-0,7 15,3 3,6 38,9 20,8 80 1,03 0,59 0,679 0,52 0,102 0,25 0,67

Multipel 103 103 103 105 105

Enhet mm mm mm mm mm2 mm3 mm3 mm3 mm4 mm4 m²/m kg/m

10− 0 10 20 30 40

40−

20−

0

20

40

0

0

Läktprofil VFL-ST och FL-ST tillverkas i stålkvalitet 
S250GD zm310 eller bättre.

h
e2 y

z

c e1

b 1

FL-ST 30-0,7FL-ST 30-1-0

10− 0 10 20 30 40
50−

40−

30−

20−

10−

0

10

20

30

40

0

0
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Agr

tvärsnittsarea baserad på dimensi-
oneringsvärde för tjocklek och med 
hänsyn till hål

Wy.gr böjmotstånd för bruttotvärsnittet

Wz.sm
böjmotstånd vid smala flänsar, c, 
tryckta

Wz.br
böjmotstånd vid den breda flänsen 
(livet, h) tryckt

y
z

b1t

b2t

h t

eSC

z T
Pz S

C eTP

SC

TP v 

Profil Tvärsnittsmått (yttermått) TP SC Vinkel Brutto Effektivt tvärsnitt Yta och 
massa

höjd t h b1 b2 c ri tnom eTP zTP eSC zSC v Agr Aeff Wy,eff Wz,vän Wz,hög Iy,eff Iz,eff F g

65 0,7 65 35 63 0 1,0 0,7 17,33 36,5 -16,6 49,4 -23,1 104 36,85 1,23 0,38 0,46 0,36 0,11 0,323 0,88

Multipel 103 103 103 105 105

Enhet mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm2 mm2 mm3 mm3 mm3 mm4 mm4 m²/m kg/m

ri inre bockningsradie

It vridstyvhetens tvärsnittsfaktor = Kv

Iw välvstyvhetens tvärsnittsfaktor = Kw

Agr tvärsnittsarea baserad på dimensioneringsvärde för tjocklek

Aeff tvärsnittsarea för effektiva tvärsnittet

Wz,vän
böjmotstånd för vänster kant när denna är tryckt, att användas i kombination med 
normalkraft. För dragen högerkant använd värdet nedan

Wz,hög böjmotstånd för höger kant när denna är tryckt

Tvärsnittsdata UR-ST

Startprofil UR tillverkas i stålkvalitet S250GD zm310 eller bättre.

b

h

c

e

t

y
z

Profil Tvärsnittsmått (yttermått) Brutto Effektivt tvärsnitt Yta och massa

höjd t h b c d e Agr Wy.eff Wz.sm Wz.br Iy,eff Iz,eff F g

25 1,0 44 24,5 42 7 -12 158 2,47 1,180 0,711 1,24 0,122 0,344 1,34

Multipel 103 103 103 105 105

Enhet mm mm mm mm mm mm2 mm3 mm3 mm3 mm4 mm4 m²/m kg/m

Tvärsnittsdata H 100/25

Agr tvärsnittsarea baserad på dimensioneringsvärde för tjocklek och med hänsyn till hål

Wy.gr böjmotstånd för bruttotvärsnittet

Wz.sm böjmotstånd vid smala flänsar (c) tryckta

Wz.br böjmotstånd vid den breda flänsen (livet, h) tryckt

Hattprofil H 100 tillverkas i stålkvalitet S250GD zm310 eller bättre
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Typdetaljer Recon ST

ST:1Vertikalsnitt över fönster ST:2Vertikalsnitt vid takfot

ST:3Vertikalsnitt under fönster ST:4Vertikalsnitt vid sockel

ST:5Vertikalsnitt vid fönster 

Exempel på typlösningar för skärmtegelsystem i två nivåer, Recon ST
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