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Välj Armat™ från ArcelorMittal Construction i ditt nästa 
byggprojekt! Vi vågar lova att det lönar sig. Hos oss 
finns erfarenheten, kunskapen och ett sortiment av 
egenproducerad byggplåt som överträffar det mesta.

Material som klarar tuffa påfrestningar
Nordiskt klimat ställer höga krav på fastighetens väggar och tak. 
För dig som husägare är det därför viktigt att finna material som 
skyddar mot blåst, nederbörd och stora temperaturväxlingar. 

Plåt har sedan länge tagit plats som ett funktionellt och attraktivt 
alternativ vid val av byggmaterial. Ett lätt, snyggt och tåligt  
material med lång livslängd och minimala krav på underhåll.

Hos oss får du välja
Klassiskt eller modernt? Takpannor eller profil? Hos oss har du alla 
möjligheter att välja. 

Vi erbjuder kreativa lösningar för ny- och ombyggnation, renovering 
och reparation av bostadshus, kontor, industri- och jordbruks-
fastigheter. Valfriheten är stor och du finner själv din lösning ur ett 
brett uval av format, färger, profiler och ytbeläggningar.

Vi har byggplåten 
du behöver

Fasadplåt ger obegränsade möjligheter  
till unik och nyskapande design 
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Väggprofil

Vill du läsa mer om oss och våra produkter?  

Välkommen in på armat.se!
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Byggplåt i en helt egen division

Svensktillverkad plåt för nordiska förhållanden
Armat™ omfattar det mesta inom modern byggplåt. Program-
met är stort och rymmer allt från takplåt, väggplåt, takpanneplåt 
och bandtäckningsplåt till kompletta system för vattenavrinning, 
taksäkerhet och takgenomföringar. 

Med råmaterial från ArcelorMittal, världens största stålföretag, 
och egen plåtbearbetning i Karlstad och Sveg kan vi erbjuda en 
flexibiltet som överträffar det mesta. Valfriheten är stor och du 
kan som kund välja ur ett brett utbud av format, färger, profiler 
och ytbeläggningar.

Hög och jämn kvalitet
Med starka ägare bakom ryggen kan vi lägga stora resurser på 
forskning och utveckling. Våra material förbättras ständigt för 
att göra dem tåligare och mer lättarbetade. 

Materialet som används i våra produkter är ofta  
varmförzinkad stålplåt som kläds med  
olika beläggningar och kulörer.  
Genom att i olika skikt behandla  
grundmaterialet erhålls en prestanda  
som klarar alla tänkbara påfrestningar  
och kvalitetskrav. 

Lätta att montera och underhålla
Armat™ passar lika bra vare sig du bygger nytt eller renoverar. 
Plåttaken väger väsentligt mindre än tegeltak, är perfekta för 
ömtåliga takstommar och är lätta att hantera och montera.  
Lägg själv eller ta hjälp av en fackman.

Plåten har egenskaper som gör att den – utan åtgärd – 
behåller sin lyster länge. Genom regelbundet underhåll kan du 
dock påverka utseendet och livslängden på din plåt ytterligare. 
Regelbunden rengöring och bättringsmålning av eventuella 
skador är små men viktiga åtgärder för att ett tak ska hålla  
sig snyggt i många år.

Hos ArcerlorMittal Construction kombineras lokalt engagemang med global styrka. Med gedigen 
byggkunskap, egen produktion och stål från världens ledande stålleverantör kan vi inom ramen för vårt 
varumärke Armat™ erbjuda allt du behöver inom takplåt, väggplåt, vattenavrinning och tillbehör.

Baksideslack

Passiveringsskikt

Zinkskikt

Zinkskikt
Passiveringsskikt
Primer

Toppskikt

Stålkärna

ArcelorMittal förbehåller sig rätten till ändringar i sortimentet utan föregående meddelande. Reservation för tryckfel.
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Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. 

Leveransnyckel - när får jag plåten? 
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HAIRPLUS® POLYESTER, 25µm S K K S S K K K K S K S K

Vit Armat 0880 NCS 0502-B
0,50 5 5 5 5 5 - - 5 5 - - -
0,60 5 5 5 5 5 - - 5 5 - - -

Antikvit  Armat 9002 NCS 1502-Y
0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -
0,65 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -

Ljusgrå Armat 7035 NCS 1502-G
0,50 5 5 5 5 5 - - 5 5 - - -
0,60 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -

Mörkgrå Armat 4715 NCS 7005-B20G

0,50 5 5 5 5 5 - - 5 5 - - -
0,60 - - - - - 5 5 - - - - -
0,65 - 8 8 8 8 - - 8 8 - - -

Svart Armat 9005 NCS 9000-N

0,50 5 5 5 5 5 - - 5 5 - 5 -
0,60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - -
0,65 - 5 5 5 5 - - 5 5 - - -
0,75 - 5 5 5 5 - - 5 5 - - -

Tegelröd Armat 4883 NCS 4040-Y80R
0,50 5 5 5 5 5 - - 5 5 - 5 -
0,60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - -

Mellanröd Armat 4328 NCS 4050-Y80R
0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -
0,60 5 5 5 5 5 - - 5 5 - - -

Mörkröd Armat 4833 NCS 5040-Y90R
0,50 5 5 5 5 5 - - 5 5 - - -
0,60 5 5 5 5 5 - - 5 5 - - -

Beige Armat 1015 NCS 1010-Y20R 0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -
Gul Armat 1002 NCS 2030-Y10R 0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -
Mörkbrun Armat 4806 NCS 8005-Y80R 0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -
Mörkgrön Armat 6003 NCS 7020-G50Y 0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -
Ljusblå Armat 0530 NCS 4030-B 0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -

Mörkblå Armat 5009 NCS 5040-B
0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -
0,60 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -

Silver Armat 9006 __
0,50 5 5 5 5 5 - - 5 5 - - -
0,60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - -

Mörksilver Armat 9007 __ 0,60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - -
GRANITE® DEEP MATT 35µm S K K K K K K K K S K S
Svart Armat 9005 NCS 9000-N 8 8 8 8 8 - - 8 8 5 5 5
Tegelröd Armat 8004 -- 8 8 8 8 8 - - 8 8 5 5 5
HAIRULTRA® 35µm S K K K K K K K K S K S
Röd antic Armat 78 TC NCS 9000-N 8 8 8 8 8 - - 5 5 5
HAIREXCEL® 60µm S K K K K K K K K S S S
Vit Armat 6880 NCS 0502-B 0,60 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -

Silver Armat 6906 --
0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -
0,60 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -

Mörkgrå Armat 6715 NCS 7005-B20G 0,60 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -

Svart Armat 6905 NCS 9000-N
0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 5 5 5
0,60 8 8 8 8 8 - - 8 8 - 5 5

Tegelröd Armat 6883 NCS 4040-Y80R
0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 5 5 5
0,60 8 8 8 8 8 - - 8 8 - 5 5

MAGNELIS® S K K K K K K K K S S S

Magnelis®   -- -- 0,60 8 8 8 8 8 8 8 8 8 - - -

Våra produkter erbjuds i ett rikt urval av tjocklekar, beläggningar och kulörer. I tabellen kan du själv kontrollera om  
ditt färgval finns tillgängligt i den plåttjocklek du önskar. Du kan också läsa om var plåttyperna produceras samt den 
förväntade leveranstiden för respektive produkt.

Närmaste NCS

Närmaste NCS

Närmaste NCS

Närmaste NCS

Närmaste NCS

5 respektive 8 = Leveranstid: 5 respektive 8 arbetsdagar,  
Dag 1 = bestställningsdag före 10.00.

K = produceras i Karlstad  |  S = produceras i Sveg



7    Armat Väggprofiler

Väggprofiler
Att välja plåt som heltäckande väggmaterial ger en näst intill underhållsfri fasad. Kostnader för till 
exempel ommålning minimeras och din fasad behåller, utan ingrepp, sin lyster länge. Genom att 
kombinera olika kulörer och profiler kan byggnaden dessutom ges ett spännande och unikt utseende. 

Passar i många sammanhang
Våra väggprofiler passar både stora och små byggnader –  
från den moderna funkisvillan till arenor och stora ekonomi-
byggnader för industri och lantbruk. 

Plåtarna kan även användas till undertak. Tänk på att ta hänsyn 
till läktningsavståndet när du väljer profil och plåttjocklek.

Stort utbud av profiler
Ändamålet och byggnadens karaktär avgör valet av profil. 
Vårt program är brett och rymmer stor valfrihet sett till  
t.ex utseende, profilhöjd och tjocklek. 

Varje plåttyp erbjuds också i olika beläggningar och i ett stort 
antal färger.

ARMAT™ VÄGGPROFIL

Väggprofiler

•  Stort utbud av profiler, kulörer   
 och beläggningar

• Enkel att montera

• Erbjuds i skräddarsydda längder

• Lätt att underhålla, lång livslängd

• Möjligheter till kompletta paket av  
 vanliga tillbehör

• Kan erbjudas med ljusgenomsläpp  

 för  naturligt ljusflöde in i byggnaden
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OBS! 
Kontrollera att ditt kulörval finns  
tillgängligt i önskad plåttjocklek  
i Kulörprogrammet på sidan 5.

MATERIAL

Varmförzinkad lackerad stålplåt
TJOCKLEK
0,50 / 0,60 / 0,65 / 0,75 mm
VIKT

4,79 / 5,75 / 6,23 / 7,19 kg/m2

TÄCKANDE BREDD

1000 mm
LÄNGD
400 – 8000 mm (S) 
750 – 10000 mm (K)
TILLVERKNINGSORT

Karlstad och Sveg  

En liksidig väggprofil avsedd för de flesta byggnadstyper.  
Passar till fasader för bostads, ekonomi- och industri- 
byggnader såväl utvändigt som invändigt. 

Kan monteras både stående och liggande.

VP 20 LS

VP 32   

MATERIAL

Varmförzinkad lackerad stålplåt 
TJOCKLEK

0,50 – 0,60 mm
VIKT

4,35 – 5,23 kg/m2

TÄCKANDE BREDD

1100 mm
LÄNGD

500 – 6500 mm
TILLVERKNINGSORT
Sveg

MATERIAL

Varmförzinkad lackerad stålplåt 
TJOCKLEK

0,50 / 0,60 / 0,65 mm
VIKT

4,44 / 5,32 / 5,77 kg/m2

TÄCKANDE BREDD

1080 mm
LÄNGD

750 – 8000 mm
TILLVERKNINGSORT
Karlstad

MATERIAL

Varmförzinkad lackerad stålplåt
TJOCKLEK

0,50 / 0,60 / 0,65 / 0,75 mm
VIKT

4,70 / 5,64 / 6,11 / 7,05 kg/m2

TÄCKANDE BREDD

1020 mm
LÄNGD

750-10000 mm
TILLVERKNINGSORT
Karlstad

En låg profil med stor täckbredd. Ett ekonomiskt alternativ 
som ger dig mycket för pengarna. Väggprofilen finns i två 
utföranden, en med en slät yta och den andra med ett litet 
mittveck på den breda profiltoppen. Se profilritning.

En väggprofil som passar till de flesta byggnader. För invändig 
och utvändig vägg, till lagerlokaler, ekonomibyggnader mm.  
Se profilritning. 

En mellanprofil som väggprofil ger ett rent och snygg utseende. 
Väggprofilen finns i två utföranden, en med en slät yta och  
den andra med ett litet mittveck i den breda profiltoppen.  
Se profilritning.

VP 16    VP 16v

VP 17

Hairexcel®, 60µm

Hairexcel®, 60µmHairexcel®, 60µm

Hairexcel®, 60µm Magnelis®

Magnelis®Magnelis®

Magnelis® Granite® Deep  
matt 35µm

Granite® Deep  
matt 35µm

Granite® Deep  
matt 35µm

Granite® Deep  
matt 35µm HAIRPLUS® Polyester, 25µm

HAIRPLUS® Polyester, 25µmHAIRPLUS® Polyester, 25µm

HAIRPLUS® Polyester, 25µm OBS! 
Kontrollera att ditt kulörval finns  
tillgängligt i önskad plåttjocklek  
i Kulörprogrammet på sidan 5.

OBS! 
Kontrollera att ditt kulörval finns  
tillgängligt i önskad plåttjocklek  
i Kulörprogrammet på sidan 5.

OBS! 
Kontrollera att ditt kulörval finns  
tillgängligt i önskad plåttjocklek  
i Kulörprogrammet på sidan 5.

Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. 

Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. 

1080

13523 77

17VP 17
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894

43

149

26

58VP 45

Silvermetallic

Mörk silver

Zinkgrå 

Gråvit 

Svart

Antracitgrå

Grön Armat

Ärggrön

Tegelröd

Brun 

Mörkröd

Svart

Mörkgrå

Tegelröd

Mörk silver 
Silver

Magnelis®
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Tillbehör - Väggplåt
Armat™-programmets beslag och tillbehör är 
specialanpassade för våra plåt profiler och kulör-
avstämda för att matcha vårt profilprogram. 

Tillbehören upprätthåller samma höga funktions-  
och hållbarhetsnivå som vårt övriga sortiment.  
Ett komplett köp av Armat™-produkter borgar  
därför för trygghet under lång tid. 

Ståndskiva 250/150/2000 mm

Ståndskiva 150/150/2000 mm

Innerhörn 140/140/2000 mm

Ytterhörn 140/140/2000 mm

Fönsterbleck
Under

Erbjuds i olika längder 
och bredder

Fönsterbleck
Över

Erbjuds i olika längder 
och bredder

Brottlist
Ned och Upp

200/200/2000 mm

Tätband Profilerade tätband  
för flera olika profiler

Tätband 
Universal

I flera dimensioner som 
passar de flesta profiler

Farmarskruv
Sidoöverlapp-
skruv

4,9x35 mm
4,8x20 mm

Hylsa Magnet/Fjäder

Bättringsfärg
Lackstift

I flertalet kulörer,  
12 ml

MATERIAL

Varmförzinkad lackerad stålplåt 
TJOCKLEK

0,50 / 0,60 / 0,65 /  0,75 mm 
VIKT

5,36 / 6,43 /  6,97 / 8,04 kg/m2

TÄCKANDE BREDD
894 mm 
LÄNGD

750 – 14000 mm
TILLVERKNINGSORT
Karlstad

En rejäl profil som ger fasaden ett starkt arkitektoniskt intryck. 
VP 45 ger även fasaden ett kraftfullt djup. 

Genom att mixa liggande och stående profil kan du skapa din 
egen unika fasad.

VP 45

MATERIAL

Varmförzinkad lackerad stålplåt 
TJOCKLEK

0,50 / 0,60 mm 
VIKT

5,39 /  6,47 kg/m2

TÄCKANDE BREDD

1000 mm 
LÄNGD

500 – 8000 mm
TILLVERKNINGSORT
Karlstad

Modern sinusprofil med mjuka kurvor.  
Kan monteras stående och liggande. 

Populär både vid nybyggnation  
och renovering.

Sinus 27 VGRANIT, 55µm

Armat 9006 __

Armat 9007 __

Armat 7040 NCS 3502B

Armat 7044 NCS S2005-G60Y

Armat 9005 NCS 9000-N

Armat 7011 NCS S7005-B20G

Armat 6003 NCS 6020 – G30Y

Armat 6021 NCS 3020-G10Y

Armat 8004 NCS S4040-Y80R

Armat 8017  NCS 8005-Y80R

Armat 3009 NCS S5040-Y80R

POLYESTER 25µm

Armat 9005 NCS 9000-N

Armat 4715 NCS 7502-B

Armat 4857 NCS 5040-Y70R

Armat 9007 __

Armat 9006 __

MAGNELIS®
__ __

Hög tillgänglighet
Vi lagerför ett standardsortiment för snabb och smidig leverans. 
Finns önskemål om specialbeslag kan oftast även detta tillgodoses. 
Profilritningar och mått finner du på vår hemsida armat.se.

I broschyren visas några exempel. Du kan läsa mer om våra 
tillbehör på armat.se eller fråga din återförsäljare.

Närmaste NCS

Närmaste NCS

Närmaste NCS

Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. 

Hairexcel®, 60µm Magnelis®Granite® Deep  
matt 35µmHAIRPLUS® Polyester, 25µm OBS! 

Kontrollera att ditt kulörval finns  
tillgängligt i önskad plåttjocklek  
i Kulörprogrammet på sidan 5.

Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. 



13    Armat Takprofiler

Takprofiler
Ska du renovera eller bygga nytt? Då är plåt ett takalternativ att överväga. Plåten passar utmärkt till  
både moderna och traditionella byggnader. Den erbjuds i ett rikt urval av kulörer och beläggningar vilket 
ger dig alla möjligheter att ge ditt hus det utseende du önskar. Plåten har också en hållbarhet som borgar 
för minimalt underhåll och lång livslängd.

Brett program möter alla behov
Armat™ takplåt är det perfekta valet vare sig du bygger  
nytt eller renoverar. Vårt sortiment är brett och rymmer stor 
variation sett till format, profiler, beläggningar och kulörer. 

Programmet sträcker sig från villatak med profilhöjd 16 mm 
upp till högprofiltak för industri-, lager- och arenabyggnation 
med profilhöjder upp till 128 mm.

Takplåten är försedd med vattenlås som motverkar att vatten 
tränger in  under plåten i sidoöverlappet.

Kondensskydda direkt från fabrik 
När varm luft når en kall plåt skapas kondens. Absorb från 
Armat™ är en kondensduk som binder kapillärt vatten som  
kan uppstå på plåtens undersida. Eventuell kvarvarande fukt  
i duken ventileras ut och självtorkar när temperaturen i plåten 
ökar. Det är därför viktigt att byggnaden är välventilerad. 

För att motverka kondensproblem kan kondensduk monteras 
direkt vid tillverkningen.

Takprofiler

ARMAT™ TAKPROFIL
•  Stort utbud av profiler, kulörer   
 och beläggningar

• Enkel att montera

• Erbjuds i skräddarsydda längder

• Lätt att underhålla, lång livslängd

• Erbjuds med kondensskydd direkt  
 från fabrik

• Beräkningsprogram erbjuds för  
 specifikation av plåt och detaljer



TP 20 LS
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MATERIAL

Varmförzinkad lackerad stålplåt (Aluminium*)
TJOCKLEK

0,50 / 0,60 / 0,65 / 0,75 mm
VIKT

4,79 / 5,75 / 6,23 / 7,19 kg/m2

TÄCKANDE BREDD

1000 mm
LÄNGD
400 – 8000 mm (S) 
750 – 10000 mm (K)
TILLVERKNINGSORT
Karlstad och Sveg

MATERIAL

Varmförzinkad lackerad stålplåt
TJOCKLEK

0,50 / 0,60 / 0,65 mm
VIKT

4,79 / 5,75 / 6,05 kg/m2

TÄCKANDE BREDD

1000 mm
LÄNGD

800 – 8000 mm
TILLVERKNINGSORT
Sveg

TP 20 OL

Vår mest efterfrågade takplåt. En liksidig takprofil anpassad för 
bostadshus, ekonomi- och industribyggnader.

Försedd med ett vattenlås som ger extra säkerhet mot att 
vatten tränger in under plåten i sidoöverlappet. 

En riktig klassiker! Takprofil av tidlöst snitt som används på 
mängder av byggnader. Passar till bostadshus, ekonomi- och 
industribyggnader. 

Försedd med ett vattenlås som ger extra säkerhet mot att  
vatten tränger in under plåten i sidoöverlappet. 

TP16 är en låg profil med stor täckbredd. Ett ekonomiskt 
alternativ som ger dig mycket för pengarna. Passar till 
bostadshus, ekonomi- och industribyggnader. 

Försedd med vattenlås som ger en extra säkerhet mot att 
vatten tränger in under plåten i sidoöverlappet. 

TP 16

TP 17

MATERIAL

Varmförzinkad lackerad stålplåt (Aluminium*)
TJOCKLEK

0,50 / 0,60 mm
VIKT

4,35 / 5,23 kg/m2

TÄCKANDE BREDD

1100 mm
LÄNGD

500 - 6500 mm
TILLVERKNINGSORT
Sveg

TP17 är en ekonomiprofil som kombinerar styrka med 
täckbredd och passar de flesta tak. 

MATERIAL

Varmförzinkad lackerad stålplåt
TJOCKLEK

0,50 / 0,60 / 0,65 mm
VIKT

4,44 / 5,32 / 5,77 kg/m2

TÄCKANDE BREDD

1080 mm
LÄNGD

750 - 8000 mm
TILLVERKNINGSORT
Karlstad

1080

13523
77

17TP 17

Hairexcel®, 60µm

Hairexcel®, 60µm Hairexcel®, 60µm

Hairexcel®, 60µmMagnelis®

Magnelis® Magnelis®

Magnelis®Granite® Deep  
matt 35µm

Granite® Deep  
matt 35µm

Granite® Deep  
matt 35µm

Granite® Deep  
matt 35µmHAIRPLUS® Polyester, 25µm

HAIRPLUS® Polyester, 25µm HAIRPLUS® Polyester, 25µm

HAIRPLUS® Polyester, 25µmOBS! 
Kontrollera att ditt kulörval finns  
tillgängligt i önskad plåttjocklek  
i Kulörprogrammet på sidan 5.

OBS! 
Kontrollera att ditt kulörval finns  
tillgängligt i önskad plåttjocklek  
i Kulörprogrammet på sidan 5.

OBS! 
Kontrollera att ditt kulörval finns  
tillgängligt i önskad plåttjocklek  
i Kulörprogrammet på sidan 5.

OBS! 
Kontrollera att ditt kulörval finns  
tillgängligt i önskad plåttjocklek  
i Kulörprogrammet på sidan 5.

Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. 

Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. 

Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. 



TP 45

Sinus 27 T

889

27

111

MATERIAL

Varmförzinkad lackerad stålplåt
TJOCKLEK

0,50 / 0,60 / 0,65 / 0,75 mm
VIKT

5,36 / 6,43 / 6,97 / 8,04 kg/m2

TÄCKANDE BREDD

894 mm 
LÄNGD

750 – 14000 mm
TILLVERKNINGSORT
Karlstad

MATERIAL

Varmförzinkad lackerad stålplåt
TJOCKLEK

0,50 mm 
VIKT

5,74 kg/m2

TÄCKANDE BREDD

889 mm 
LÄNGD

500 – 8000 mm
TILLVERKNINGSORT
Karlstad

En stark takprofil som passar till olika hus, ekonomi- och 
industribyggnader. 

Försedd med ett vattenlås som ger extra säkerhet mot att 
vatten tränger in under plåten i sidoöverlappet. 

Profilen för dig som vill ge ditt tak ett traditionellt utseende. 
Den mjuka sinusprofilen passar både moderna och äldre hus. 

Profilen saknar vattenlås och monteras därför med extra 
överlapp för att nå god tätning i sidoöverlappet. Skarvas över 
två profiltoppar med täckbredd 889 mm.

TP 32

TP 32R

1020

20436
106

32TP 32R

1020

20436
106 36

32TP 32R

MATERIAL

Varmförzinkad lackerad stålplåt
TJOCKLEK

0,50 / 0,60 / 0,65 / 0,75 mm
VIKT

4,70 / 5,64 / 6,11 / 7,05 kg/m2

TÄCKANDE BREDD

1020 mm 
LÄNGD

750 – 10000 mm
TILLVERKNINGSORT
Karlstad

MATERIAL

Varmförzinkad lackerad stålplåt
TJOCKLEK

0,50 / 0,60 / 0,65 / 0,75 mm 
VIKT

4,70 / 5,64 / 6,11 / 7,05 kg/m2

TÄCKANDE BREDD

1020 mm 
LÄNGD

750 – 10000 mm
TILLVERKNINGSORT
Karlstad

En stark takprofil som passar till olika hus, ekonomi- och 
industribyggnader. 

Försedd med ett vattenlås som ger extra säkerhet mot att 
vatten tränger in under plåten i sidoöverlappet. 

En stark takprofil som passar till olika hus, ekonomi- och 
industribyggnader. 

Försedd med ett vattenlås som ger extra säkerhet mot att 
vatten tränger in under plåten i sidoöverlappet.  
Även försedd med bred profilbotten och upphöjd rilla. 
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Hairexcel®, 60µm Hairexcel®, 60µm

Hairexcel®, 60µm Hairexcel®, 60µm

Magnelis® Magnelis®

Magnelis® Magnelis®

Granite® Deep  
matt 35µm

Granite® Deep  
matt 35µm

Granite® Deep  
matt 35µm

Granite® Deep  
matt 35µm

HAIRPLUS® Polyester, 25µm HAIRPLUS® Polyester, 25µm

HAIRPLUS® Polyester, 25µm HAIRPLUS® Polyester, 25µm

OBS! 
Kontrollera att ditt kulörval finns  
tillgängligt i önskad plåttjocklek  
i Kulörprogrammet på sidan 5.

OBS! 
Kontrollera att ditt kulörval finns  
tillgängligt i önskad plåttjocklek  
i Kulörprogrammet på sidan 5.

OBS! 
Kontrollera att ditt kulörval finns  
tillgängligt i önskad plåttjocklek  
i Kulörprogrammet på sidan 5.

OBS! 
Kontrollera att ditt kulörval finns  
tillgängligt i önskad plåttjocklek  
i Kulörprogrammet på sidan 5.

Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. 

Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. 



Nockplåt 175/175/2000 mm

Vindskiva 125/60/2000 mm

Fotplåt 135/60/2000 mm

Ränndal 240/240/2000 mm

Ränndal 
djup

200/200/50/2000 mm

Ståndskiva 250/150/2000 mm

Ståndskiva 150/150/2000 mm

Brottlist Ned
Brottlist Upp

200/200/2000 mm

Tätband Profilerade tätband  
för flera olika profiler

Tätband 
Universal

I flera dimensioner som 
passar de flesta profiler

Farmarskruv
Överlappskruv

4,9x35 mm
4,8x20 mm

Hylsa Magnet/Fjäder

Gummistos I flera dimensioner,
hylsa 8 mm

Bättringsfärg
Lackstift

I flertalet kulörer,  
12 ml

Har du koll på hängrännorna?
Lägger du nytt tak på ett äldre hus? Då är det troligen även dags 
för nya hängrännor och stuprör. Tänk på att krokar för hängrännor 
och fotplåtar ska monteras innan du börjar lägga takplåt. 

Profilritningar och mått finner du på armat.se

I vårt breda sortiment finner du även tillbehören för ditt 
takprojekt. Samtliga detaljer håller naturligtvis samma 
höga kvalitet som plåten. 

I broschyren visas några av de vanligaste exemplen.  
Läs mer om våra tillbehör på armat.se eller konsultera  
din återförsäljare.

TP 127 Y (ytter)
TP 127Y används på yttertak vid krav på bärför-
måga över längre spännvidder. Tänkbara använd-
ningsområden är t.ex skärmtak och carportar. 

Profilen används som kallt yttertak och ska vändas så 
att sidoöverlapp sker i profiltopp. Detta för att minska 
risken för vatteninträngning. Montering av tätband och 
sidoöverlappskruv tätar ytterligare.

MATERIAL
Varmförzinkad lackerad  
stålplåt (svart)/galv
TJOCKLEK

0,70 / 1,50 mm
VIKT

8,58 / 18,42 kg/m2

Tillbehör - Takprofiler

TP 127 I (inner)
TP 127I är ett utmärkt alternativ som innertak 
i varma miljöer som köpcentran, lagerlokaler, 
industri- och arenabyggnader.  

Profilen vänds med breda profiltoppar uppåt och ger  
på så vis stöd för intilliggande isolering. Skarvning sker  
i profilbotten.

TÄCKANDE BREDD
960 mm
LÄNGD

1500 – 15000 mm
TILLVERKNINGSORT 
Karlstad

MATERIAL
Varmförzinkad lackerad  
stålplåt (vit)/galv
TJOCKLEK
0,70  / 0,75 / 0,80 / 0,88 / 
1,00 / 1,25 / 1,50 mm
TÄCKANDE BREDD

960 mm

LÄNGD

1500 – 15000 mm
TILLVERKNINGSORT 
Karlstad
VIKT
8,58  / 9,21 / 9,83 / 10,81 / 
12,28 / 15,35 / 18,42 kg/m2
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Klicktak – AM Galant
Ge ditt tak ett klassiskt bandtäckningsutseende till en bråkdel av priset. AM Galant är en smart profil som 
måttbeställs och läggs enkelt med klickteknik. Passar till alla slags hus, från moderna funkishus till villor i äldre 
stil, och är lika bra vid nybyggnation som vid renovering. 

Lätt att lägga med smart klickteknik
Vårt klicktak AM Galant är ett plåttak i traditionell stil som  
passar lika bra vare sig du bygger nytt eller renoverar. Det  
klassiska bandtäckningsutseendet klär såväl det eleganta 
1920-talshuset som den moderna, arkitektritade drömvillan.

AM Galant bygger på klickteknik. Du lägger det enkelt  
själv eller med hjälp av fackman. Plåttak väger mycket  
mindre än tegeltak och är därför perfekta för lätta eller 
ömtåliga takstommar. 

AM Galant har en täckbredd på 510 mm och erbjuds i  
åtta olika färger.

Tillbehör och specialplåtar
Till AM Galant-programmet hör också ett genomtänkt urval  
av specialplåtar och andra tillbehör.

Ett standardsortiment finns i lager för snabb och smidig 
leverans, men vi kan även tillgodose vissa önskemål om 
specialbeslag. 

Kraven på tillbehörens funktion och hållbarhet är lika höga  
som på sortimentets övriga produkter.

Klicktak

KLICKTAK – AM GALANT
•  Utseende som ett klassiskt 
 bandtäckningstak

• Högkvalitativ beläggning med  
 lång livslängd

• Lätt att montera

• Erbjuds i skräddarsydda längder

• Lätt att underhålla, lång livslängd

• Möjligheter till kompletta paket av  
 vanliga tillbehör

• Låg takvikt, skonsam mot takstommen



MATERIAL
Varmförzinkad lackerad  
stålplåt
TJOCKLEK

0,60 mm 
VIKT

3,90 kg/m2

AM Galant är försedd med vattenlås som ger extra säkerhet  
mot att vatten tränger in under plåten i sidoöverlappet.  
Kan monteras direkt på papptak.

510

25

AM Galant

Elegant takfotslösning utan 
synlig infästning där tak-
plåten hakar fast i den unikt 
utformade fotplåten.

TÄCKANDE BREDD

510 mm
LÄNGD
1500 – 8000 mm,  
längre längder erbjuds  
mot tillägg
TILLVERKNINGSORT
Karlstad

 Armat Klicktak

Galant-taket är lätt att montera - använd montageanvisning på armat.se

1 2

3

5

4

6

Inled ditt arbete med att montera takfotplåten. 
Täck takfotplåtens skruvar med att lager takpapp och täck 
resten av taket med takpapp ända upp mot nocken.

Montera ditt tak från höger till vänster. Var noga med  
mätningen och vinkeln på första och sista plåten när du  
påbörjar takläggningen.

Placera nästa plåt över den föregående plåtens fals och  
trycktill nederkanten något med träbit och klubba.

Fäst med montageskruv 4,2x25 mm längs med vänster  
fals med 300 mm mellanrum.

Vindskiveplåten fästs med Coronaskruv 4,8 x35 mm  
direkt i vindskivan.

Placera nockplåten så att den överlappar vindskiveplåten  
i start- och slutpunkt ända ut till kanten. Skruva fast nock-
plåten med Coronaskruv 4,8x22 mm i infästningsplåten.



ArcelorMittal förbehåller sig rätten till ändringar i sortimentet utan föregående meddelande. Reservation för tryckfel.

Ladda ner vår utförliga monteringsanvisning på armat.se så förstår du hur enkelt 
det är att lägga ditt vackra AM Galant-tak.

Kulörer och tillbehör GRANITE®, 55µm
PLÅTENS 

TJOCKLEK

Antracitgrå Armat 7011 NCS 7005-B20G 0,60

Svart Armat 9005 NCS 9000-N 0,60

Tegelröd Armat 8004 NCS 4040-Y80R 0,60

Silvermetallic Armat 9006 __ 0,60

Mörksilver Armat 9007 __ 0,60

Ärggrön Armat 6021 NCS 3020-G10Y 0,60

Mörkröd Armat 3009 NCS S55040-
Y80R 0,60

MAGNELIS® PLÅTENS 
TJOCKLEK

Magnelis® __ __ 0,60

Ditt val av AM Galant ger dig åtta färger att välja mellan. 

Tänk också på att kontrollera vilka tillbehör du behöver. Ett 
standardsortiment finns i lager för snabb och smidig leverans, 
men vi kan även tillgodose vissa önskemål om specialbeslag. 

Kraven på tillbehörens funktion och hållbarhet är lika höga 
som på sortimentets övriga produkter.

Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. Tillverkas i Karlstad.

NÄRMASTE 
NCS

NÄRMASTE 
NCS

Nockplåt AMG 180x180 mm Brottslist Ned AMG 200x200 
mm

Vindskiva AMG 135x120 mm U-profil AMG 60x28 mm, svart, 
500 mm och 2000 mm

Nockplåt Pulpet AMG 115x120 
mm

Tätning FastFlash 280 och 560, 
5m/ rulle

Ränndal AMG 230x230 mm Brottslst Upp AMG 200x200 mm

Fotplåt AMG 210x70 mm Z-profil AMG 30x28 mm, svart, 
500 mm

Ståndskiva försänkt AMG 
130x145 mm

Tätmassa Runotex Tix Transpa-
rent

Ståndskiva AMG 130x170 mm Lackstift 12ml, för bättring av 
lackskador

Hakskena AMG 55, svart Montageskruv 4,2x25 olackad

Fästbleck AMG 65x15 mm, svart Coronaskruv 4,8x22Ks lackad
Coronaskruv 4,8x35Ks lackad



Takpanneplåt

Exklusiv design och hög kvalitet
Takpannor från Armat™ ger taket på ditt hus ett vackert,  
tegelliknande utseende. Du får samtidigt ett tak som är väl  
anpassat till vårt nordiska klimat, med lång livslängd och  
minimala krav på  underhåll. 

Våra tak panneplåtars täckbredd, styrka och låga vikt ger  
dessutom en rad extra fördelar vid transport och montering.

Välj takpanneplåt från Armat™ om du söker valfrihet. Vårt program är brett och ger dig stora 
möjligheter till individuella val av såväl profiler som kulörer och ytbeläggningar. Du kan på så vis  
ge ditt hus exakt den karaktär du önskar.

Flera modeller, alla tillbehör
Vårt program omfattar takpanneplåtarna Original, Solstad  
och Ambassador, alla med specifika egenskaper och detaljer. 

Sortimentet rymmer även tillbehör som t.ex nockpannor,  
vindskiveplåt, fotplåt och ränndalsplåt liksom nödvändiga  
detaljer som tätband, stosar och skruv.

TAKPANNA ORIGINAL     SVART TAKPANNA SOLSTAD     TEGELRÖD TAKPANNA AMBASSADOR    RÖD ANTIC

27    Armat Takpannor

Takpanneplåt
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Takpanna Original i enkupig design med matt/blank ytfinish ger ditt tak den rätta, genuina tegelkänslan. 
Du erbjuds samtidigt stålplåtens alla fördelar. Original är ett utmärkt alternativ när du söker ett vackert, 
hållbart och lättlagt tak till rimliga kostnader.

Original

OBS! 
Kontrollera att ditt kulörval finns  
tillgängligt i önskad plåttjocklek  
i Kulörprogrammet på sidan 5.

MATERIAL

Varmförzinkad lackerad stålplåt
TJOCKLEK

0,50 mm 
VIKT

4,76 kg/m2

TÄCKANDE BREDD

1050 mm
ÖVERLAPP VID SKARVNING

125 mm
LÄNGD
470 – 6500 mm 
Vid längd över 6500 mm ska takpannan skarvas
TILLVERKNINGSORT
Sveg

Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. 

Hairexcel®, 60µmHairultra®, 35µm

Tröd / SvartAntic

Granite® Deep matt 35µm

Tröd / Svart

Solstataket är alternativet när du vill ha ett vackert, hållbart och lättlagt tak och samtidigt hålla 
kostnaderna nere. Solstad i enkupig design, med matt/blank ytfinish, ger den rätta, genuina tegelkänslan 
och samtidigt stålplåtens alla fördelar. 

Solstad

MATERIAL

Varmförzinkad lackerad stålplåt 
TJOCKLEK

0,50 mm
VIKT

4,76 kg/m2

TÄCKANDE BREDD

1050 mm
ÖVERLAPP VID SKARVNING

125 mm
LÄNGD
470 – 6500 mm 
Vid längd över 6500 mm ska takpannan skarvas
TILLVERKNINGSORT
Karlstad

Hairexcel®, 60µm

Tröd / Svart

Granite® Deep matt 35µm

Tröd / Svart

HAIRPLUS® Polyester, 25µm

Tröd / Svart

OBS! 
Kontrollera att ditt kulörval finns  
tillgängligt i önskad plåttjocklek  
i Kulörprogrammet på sidan 5.

Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. 
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Hairultra®, 35µm

Antic



Tillbehör - Takpannor
I vårt breda sortiment hittar du även till behören  
för ditt projekt, självklart med samma höga kvalitet 
som våra plåtar. 

Broschyren innehåller några exempel. Läs mer om 
våra tillbehör på armat.se eller fråga din återförsäljare.

Har du koll på hängrännorna?
Lägger du nytt tak på ett äldre hus? Då är det troligen även dags 
för nya hängrännor och stuprör. Tänk på att krokar för hängrännor 
och fotplåtar ska monteras innan du börjar lägga takplåt. Läs mer 
om regnvattensystem på sidorna 32-35.

Profilritningar och mått finner du på armat.se.

Nockpanna L=2150 mm 
Monterad täcker varje 
nockpanna 2000 mm

Ändlock

Vindskiva 155/70/2000 mm

Vindskiva 125/60/2000 mm

Fotplåt 135/60/2000 mm

Ränndal 240/240/2000 mm

Ränndal 
djup

145/145/2000 mm
200/200/2000 mm

Ståndskiva 250/150/2000 mm

Ståndskiva 150/150/2000 mm

Brottlist
Ned och Upp

200/200/2000 mm

Tätband 
Universal

I flera dimensioner som 
passar de flesta profiler

Byggskruv 4,8/4,9x35 mm
4,8x20 mm
250 st/pkt

Hylsa Magnet/Fjäder

Gummistos I flera dimensioner

Bättringsfärg
Lackstift

I flertalet kulörer, 12 ml

OBS! 
Kontrollera att ditt kulörval finns  
tillgängligt i önskad plåttjocklek  
i Kulörprogrammet på sidan 5.

40

1000

200 350 350

25

40

1000

200 350 350

25

40

1000

200 350 350

25

Ambassador är den mest exklusiva takpannan  
i vårt produktprogram. En kvalitetsprodukt  
som ger ditt tak den maximala tegelkänslan. 
Ambassador har en extra djup profil med  
nedvikt kant i avslutet. Stor frihet i valet  
av kulörer och beläggning. 

Ambassador

MATERIAL
Varmförzinkad lackerad stålplåt (alternativt lackerad 
aluminium*) 
TJOCKLEK

0,50 (0,60*) mm 
VIKT

5,13 (2,14*) kg/m2

TÄCKANDE BREDD

1000 mm
ÖVERLAPP VID SKARVNING

125 mm
LÄNGD
440 – 6500 mm 
vid längd över 6500 mm ska takpannan skarvas
TILLVERKNINGSORT
Sveg

Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. 
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Hairexcel®, 60µmHairultra®, 35µm

Tröd / SvartAntic

Granite® Deep matt 35µm

Tröd / Svart



Rätt regnvattensystem är en prydnad för huset och förhindrar fuktskador. Armat erbjuder ett 
omfattande program av hängrännor, stuprör och tillbehör för optimal takavvattning av ditt 
hus. Produkterna har god passform och finns i flera olika färger – allt för att ge huset det lilla 
extra. För att få vattenavrinningen att fungera behöver du göra ett antal val.

Vid taklängder upp till 12 meter: 1 stuprör

Systemdelarna erbjuds i flera dimensioner: 

Hängrännor:  100, 125 och 150 mm 
Stuprör:   75, 90, 100 och 120 mm 

Riktvärden för takmått gäller för tak med ett stuprör. Vid två stuprör kan ytorna dubbleras.

Från 12 m upp till 24 m rännlängd behöver du två stuprör, ett vid 
varje husgavel och med fall från mitten till respektive stuprör.

För större takytor
Ränna: 150 mm
Stuprör: 100 mm

Yta mellan ca 50-100 kvm
Ränna: 125 mm
Stuprör: 90 mm

Takyta upp till ca 50 kvm
Ränna: 100 mm
Stuprör: 75 mm

Regnvattensystem  

Foto - Regnvattensystem

Regnvattensystem

33    Armat Regnvattensystem

Mer än 100 m250 - 100 m250 m2

Beslut kring dimensioner

Armat™ erbjuder ett omfattande program av hängrännor, 
stuprör och tillbehör för optimal takavvattning av ditt hus. 

Produkterna erbjuds i genomtänkta system med dimensioner 
anpassade efter takets form och storlek

Antal och placering av stuprör

Takstorleken är också avgörande för antalet stuprör. För hus med 
rännlängd upp till max 12 m räcker det normalt med ett stuprör. 

Vid taklängder upp 12- 24 meter:  2 stuprör



R 06
R 07

R 10
R 42

R 01

R 03

R 38

R 20

R 57

R 27

R 08

R 30

R 09

R 02

R 11
R 12
R 13

R 15

R 19

R 29

R 89

R 56

R 23

R 58

R 85

R 15

R 84

R 50

R 25

Kompaktkroksystemet

R 55

R 17

R 16

R 35/40

R 41

R 26

Regnvattensystemets delar

Mörk silver 

Brun

Vit

Röd 

Aluzink

Silver 

Tegelröd 

Grå 

Svart 

044

434

001

758

Aluzink

045

742

087

015

STANDARDKULÖRER

Av trycktekniska skäl anges ej kulörerna exakt. 

 Armat Regnvattensystem ArcelorMittal förbehåller sig rätten till ändringar i sortimentet utan föregående meddelande. Reservation för tryckfel.

R 01 R 19 R 50Hängränna
100/125/150
2000, 3000, 4000, 
5000, 6000 mm 

Mellanstycke
75/90/100/120
1000 mm

Spik Stensvep
L=125, 150, 175 
mm

R 02 R 20 R 55Rännvinkel  
inner 90 gr* 
100/125/150

*(special för 45 gr 
hörn)

Stuprör
75/90/100/120
2500, 3000, 
4000, 5000, 
6000 mm

Fotrännekrok

R 03 R 23 R 56Rännvinkel 
ytter 90 gr* 
100/125/150

*(special för 45 gr 
hörn)

Rörsvep
för trävägg 
75/90/100/120

Renstratt 
plast

R 06 R 25 R 57Rännkrok 
lång 210
100/125/150

Rörsvep
för stenvägg
75/90/100/120

Muff till renstratt
plast

R 07 R 26 R 58Ränngavel
mellan 160
100/125/150

Utkastare
75/90/100/120

Renstratt Lövis
självrensande
plast

R 08 R 27 R 85Rännkrok 
kort
100/125/150

Brunnsutkastare
75/90/100/120

Kompaktkrok
125

R 09 R 29Ränngavel 
100/125/150

Dagvattensil
plast

R 10 R 30Rännkrok 
kort 27gr
100/125/150

Stagband

R 11
R 12
R 13

R 35
R 40

R 84

Omv.kupa 
R 11 – 100
R 12 – 125 
R 13 – 150

Grenrör
60-75 gr
75/90/100

Ställbar krok
125

R 15 R 38

R 94

Rörvinkel
70 gr
75/90/100/120

Vattenkupa
75/90/100/120

Flexi distans
10/18/28 gr

R 16 R 41

R 89

Överspolnings-
skydd
innervinkel

Fällbar utkastare
75/90/100

Påskjutsrör
75/90/100

15 års garanti på vår flerskikts- 
beläggning ger trygghet för såväl  
montör som slutanvändare.

R 17 R 42Överspolnings-
skydd
rakt

Rännskarv
100/125/150

LÄR MER OM HUR DU MONTERAR DITT REGNVATTENSYSTEM PÅ ARMAT.SE 

Lär dig att montera på armat.se
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Cofraplus 45 är en kvarsittande, trapetsformad samverkansplåt som underlättar gjutning av bjälklag. 
Plåtens unika profil, med små utpressningar som greppar fast i betongen efter härdning, ger samverkan 
mellan plåt och betong, vilket i de flesta fall ersätter underkantsarmering helt.

Samverkansplåt sparar tid och pengar
Samverkanslåten Cofraplus 45 innebär många fördelar:

·  Arbetstiden reduceras då montaget förenklas.

• Minskad tid vid demontering då ingen rivning av  
 formplywood krävs.

· Minskat behov av betong då gjuttjocklek beräknas från  
 plåtens underkant. 

• Plåten väger bara 7,5 kg/m2 och är därför lätt att  
 arbeta med. Kräver inte några lyfthjälpmedel.

• Plåten är vit vilket gör att den mot våningen  
 under fungerar utmärkt som undertak.

Samverkansplåt 

Samverkansplåt

MATERIAL
Varmförzinkad lackerad  
stålplåt
TJOCKLEK

0,80 mm
VIKT

10,00 kg/m2

TÄCKANDE BREDD
750 mm
LÄNGD

1000 – 10100 mm
PROFILHÖJD 
45 mm

Om Cofraplus 45

Cofraplus 45 är en kvarsittande gjutform av  
profilerad stålplåt som används i så kallade 
samverkansbjälklag. 

Plåtens unika profil fungerar som under- 
kants-armering och har mycket goda  
brandtekniska egenskaper. 

Cofraplus 45 levereras måttanpassad enligt  
önskemål för snabb och ekonomiskform- 
sättning av alla typer av betongbjälklag. 

Bilden visar plåtens undersida



AMM och AMS - kvalitetsplåt för proffs
AMM och AMS, vår varmgalvaniserade plan- och bandtäck-
ningsplåt, ger plåten extra lång livslängd genom marknadens 
mest kraftfulla beläggning. 

AMM är en smidig, formbar bandtäckningsplåt som passar 
utmärkt för alla typer av tak. AMS är ett något styvare  
material som i första hand används för beslag och tillbehör.

Båda materialen erbjuds i ett rikt urval av färger och även med 
matt beläggning Granite® HFX Cool Matt.

Bandtäckningsplåt
Vill du ge ditt hus ett klassiskt plåttak gjort efter konstens alla regler? Då är bandtäckningsplåt 
och en kompetent plåtslagare lösningen. Slätplåt är ett attraktivt alternativ för de flesta hus, 
såväl äldre som fräcka nyfunkisvillor.
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Bandtäckningsplåt

Plåten innehåller inga kromater eller tungmetaller och är helt 
återvinningsbar vilket gör den till ett bra miljöval. 
AMM & AMS innebär många fördelar:
• Reptålig
• Kulörbeständig
• Korrosionsstark 
• 20 års garanti (i C4-miljö)

ANVÄNDNING Plan- och bandtäck-
ningsplåt för tak

Granite® HFX Cool Matt 40µ  
Granite® HFX Cool 55µ 
Magnelis®

Formatklippt eller på rulle

Planplåt för alla typer  av 
husbeslag och tillbehör

Granite® HFX Cool Matt 40µ  
Granite® HFX Cool 55µ 
Magnelis®

Formatklippt eller på rulle

BELÄGGNINGAR

LEVERANSFORMAT

OBS!  Bandtäckningsprodukter säljs endast  
  via plåtslagerier och plåtslagerigrossister

Rätt plåt för varje takdel

Takgenomföringar
Fungerande takgenomföringar är en av grundstenarna för ett bra tak. Vårt program omfattar  
takfläktar, frånluftshuvar och avloppsluftning för alla de vanligaste taktyperna. 
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Takgenomföringar

Avloppsluftare 110 BASIC  
används för att lufta avlopps- 
systemet i en bostad.  
Passar för 2-kupig betong.

Material: Polypropen,  
Kulörer: Tegelöd, svart 
Rördiameter: 110 mm

Villaluftning 110P/300
Villaluftning 110P/300 används för 
att lufta avloppssytemet i  
en bostad. Erbjuds för  
profilerat plåttak, band-
täckning, papptak och 
betongpannetak.

Material: Polypropen,  
Kulörer: Tegelröd, svart, grå 
Rördiameter: 110 mm  

Villaluftning 110 BASIC 
2-kupig betong

Villafläkt ECO FLOW 160P/500
Takfläkt ECO FLOW 160P/500 används 
till att föra ut syrefattig och smutsig 
luft ur bostaden. Finns för  
profilerat plåttak, band- 
täckning, papptak och  
betongpannetak.

Material: Polypropen,  
Kulörer: Tegelröd, svart, grå 
Rördiameter: 160 mm,  
Maxflöde: 263 I/s (947m3/h)

Villahuv 160P/IS/500
Frånluftshuv används till att föra 
ut syrefattig/smutsig luft ur  
bostaden. Takhuv används i  
bostäder med vämeåtervinnings-
aggregat samt för spisfläkt med 
intern motor. Finns för profilerat 
plåttak, bandtäckning, papptak   
och betongpanneplåt. 

Material: Polypropen  
Kulörer: Tegelröd, svart, grå  
Rördiameter: 160 mm 



Skruv och infästning Kondensskydd
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KondensskyddSkruv & infästning

Valet av skruv och infästning är ofta avgörande för slutresultatet av ditt takprojekt. Flera parametrar  
spelar in och du behöver ofta flera skruvtyper för olika delar av taket. Armat™-sortimentet erbjuder  
ett noggrant selekterat urval som täcker alla dina behov.

Kondensdropp från taket är ett vanligt problem i lager, jordbruksfastigheter och andra oisolerade lokaler  
med plåttak. Kondensen leder inte sällan till rostangrepp, mögel och röta. Med Absorb från ArcelorMittal  
Construction binds fukten i ett membran på plåtens undersida vilket förhindrar skador till följd av dropp. 

Kondens kan vålla stora problem
När varm, fuktig luft möter en kall plåtyta bildas kondens som kan medföra  
stora fuktproblem i en byggnad. Vid kraftig kondensbildning kan  
vattendroppar bildas som droppar ned i byggnaden.  
Problemen uppstår oftast i oisolerade byggnader  
med stora temperaturskillnader som t.ex oisolerade  
hallar eller hus med kallvind och skärmtak.

Absorb är lösningen
Dropproblemet kan motverkas genom att förse plåten med en kondensduk  
på undersidan som binder fukten som uppstår. Fukten i duken ventileras ut och  
självtorkar när temperaturen i plåten ökar. Det är därför viktigt att byggnaden är välventilerad. 

För att reducera kondensproblemen kan kondensduk monteras direkt i tillverkningen. För att 
minska risken för fuktproblem ”avmaskas” också plåten i sidled och den sista biten mot takfot.

ÖVERLAPPSSKRUV

RÄNNKROKSSKRUV

BORRSKRUV

BETONGSKRUV

LÄTTBALKSSKRUV

PILASTERSKRUV

FARMARSKRUV

BLECKSKRUV

•  Används för att samman-  
 foga plåtar i sidöverlapp   
 och ändöverlapp.

•  Ser till att det sluter tätt  
 mellan plåtarna för att  
 vatten inte ska tränga in.

• Kan levereras med  
 färgbeläggning.

•  Används för att fästa  
 rännkrok till tak.

•  För att inte exempelvis   
 takpapp skall punkteras  
 har skruven låg skalle.

• Erbjuds i ett fåtal  
 standardfärger för de  
 fall där skruven är synlig.

• Används för att fästa plåt   
   mot träunderlag.

• Levereras med tätning,   
 samt sexkants- eller  
 rundad Corona-skalle

• Kan levereras med  
 färgbeläggning.

•  Används för att fästa  
 fönsterbleck.

•  Levereras med liten och   
 färgbelagd skalle.

• Skruven har fyrkants- 
 drivning och kan komplet-  
 teras med passande bits.

•  Används för att fästa plåt     
 mot lättbalk.

•  Levereras med tätning,   
    samt sexkants- eller  
 rundad Corona-skalle.

• Kan levereras med  
 färgbeläggning.

•  Används för att skruva   
 plåtbeslag till exempelvis   
 sanwichpaneler.

•  Levereras färgbelagd med   
 liten skalle för att smälta   
 in i omgivningen.

•  Används för att fästa ex-           
 empelvis högprofilsplåt   
    mot upp till 20 mm tjockt   
    stålgods utan förborrning.

•  Levereras med sexkants-          
 skalle som kan komplette-  
 ras med färg och tätning.

•  Används för att fästa  
 t.ex syllbalk eller högprofil   
 till betongunderlag.

•  Underlaget måste förborras  
 innan skuven appliceras.

Så fungerar Absorb

Kondensduk

Avmaskning

Plåt

Plåt

Med Absorb

Skarvning

Principen

Utan Absorb

Duk
Avmaskning

Bilden visar plåtens undersida

Vid kraftig kondensbildning kan vattendroppar bildas 
som droppar ned på byggnadens golv. 

Med Absorb kondensduk på plåtens undersida binds 
fukten i dukens membran. Fukten i duken ventileras 
ut och självtorkar när temperaturen i plåten ökar. 

Absorb är även bakteriebeständig och lätt att  
rengöra för att minska risken för bakteriell påväxt.

För att minska brandrisken är duken framtagen  
med en A2-klassificering, vilket inte bidrar  
märkvärt till brand.



Taksäkerhet
Taket är en utsatt arbetsplats. Plåtslagare, fastighetsskötare och sotare klättrar dagligen längs taknocken för att i 
regn, snö och blåst utföra sina arbeten.  Säkerheten är likaså viktig för den som passerar under taket då fallande snö, 
is och andra partiklar kan orsaka allvarliga skador. Med rätt säkerhetsarrangemang reduceras riskerna väsentligt.
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Taksäkerhet

Snörasskydd – Durk alternativt 3-rör
Stilrena snörasskydd som monteras med godkänd infästning 
efter det att plåten är lagd. Sammanfogas enkelt sektionsvis. 

Erbjuds i flera kulörer.  
Godkänd för infästning i plåttak om min 0,5 mm.

Takstege
Takstege med lösa steg som fungerar både för tak och vägg. 
Finns i två modeller; 1,5 och 2,4 m.

Erbjuds i flera kulörer.  
Godkänd för infästning i plåttak om min 0,5 mm.

Taksteg
Lösa taksteg att eftermontera på takplåten. Infästning sker i 
plåtens profiltoppar med för ändamålet avsedd skruv.

Erbjuds i flera kulörer.  
Godkänd för infästning i plåttak om min 0,5 mm.

Nockräcke
Nockräcke används som säkerhetsinfästning av livlina.
Kraven på säkerhet vid takarbeten är högt ställda och här  
finns ett tydligt regelverk för vad som gäller. Nockräcket medgör 
enkel infästning i ett för ändamålet godkänt räcke längs nocklinjen.

Beräkningar utifrån ditt tak
Beräkningar av plåtåtgången genomförs i fyra enkla steg.  
De allra vanligaste takformerna finns förinställda och behöver 
endast måttsättas för att passa ditt specifika projekt. 

Du väljer därefter vilken specifik plåt du vill använda i projektet, 
inklusive profil, färg och beläggning.

När alla val är gjorda genereras en lista med de produkter som 
behövs till projektet, inklusive plåtlängder, infästning och tillbehör. 

Behöver du även se över din takavvattning? Programmet klarar 
även beräkningar av hängrännor, stuprör och tillhörande detaljer.

Ett smidigt hjälpmedel för bygghandeln
Som bygghandlare har du även möjlighet att se aktuella priser 
direkt i systemet och generera en offert till dina kunder.

På armat.se finns ett användarvänligt beräkningsprogram som snabbt räknar ut hur mycket plåt som krävs 
för ett specifikt projekt. Programmet är ett utmärkt hjälpmedel för plåtberäkningar vid takläggning av t.ex 
bostadshus, ladugårdar, uthus och enklare utbyggnader.

Beräkna hur mycket plåt du behöver 

Beräkningsprogram

VÄLJ TAK
Välj rätt takmodell utifrån ditt hus.

VÄLJ TAKPLÅT
Ange den taktyp du valt.

ANGE MÅTT
Ange takets längd och höjdmått.

 BERÄKNA
 Låt programmet slutföra din beräkning.

1

3

2

4

Beräkningen steg för steg



Ligger det skräp på plåten? Lösa partiklar kan orsaka 

korrosion eftersom ytan under skräpet förblir fuktig. 

Ligger det borrspån, lösa fästdon eller andra metallföremål 

direkt på taket? Dessa kan orsaka rostbildning.

Har det samlats skräp i hängrännor, ränndalar och liknande? 

Igensatta rännor ökar risken för korrosion och därmed 

vattenläckage in i byggnaden.

Hur ser det ut med fästdonen? Felaktiga eller felaktigt 

fastsatta fästdon kan orsaka både läckage och rostbildning.

Finns det skador i färgskiktet som med tiden kan  

öka risken för korrosion?

Hur ser färgen ut? Finns tecken på kulörförändring eller 

sprickbildning i ytan, t.ex där regnet inte kan skölja plåten ren.

Finns det kantkorrosion på klippkanter vid överlappande 

plåtar och plåtändar?

Takunderhåll
Ett plåttak är i grunden ett bekymmersfritt tak. Ofta räcker regnet till för att  
hålla plåten ren. Löv och kvistar kan dock fastna i vinklar och bör då rensas bort. 
Kom ihåg att detta även gäller dina hängrännor. 

1

2

5

4

3

6

7
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Ta regelbundet bort skräpet så att  
plåtens yta får chans att torka. 

Rensa bort spån och metallföremål.

Rensa från skräp som binder fukt och 
korrosiva ämnen.

Byt felaktiga fästdon. Är gängorna  
sönderdragna, byt till grövre dimension.

Överväg bättring, eller byte av plåt  

beroende på omfattning av skadan.

Värdera om rengöring, behandling eller 

bättringsmålning är nödvändig.

Gör den skadade kanten helt ren.  

Eventuellt kan den behöva målas.

Så underhåller du ditt tak Generösa garantier

För ArcelorMittal Constructions leveranser gäller 
ABM07. Våra garantiåtagande utgör en specificering 
av ABM07 i tillämpliga delar. Konsuments rättigheter 
enligt lag påverkas inte av denna utfästelse. Vid  
projektförsäljning gäller de leveransvillkor som  
överenskommits vid kontraktsskrivningen.

Omfattning
Garantin gäller för kulörbeständighet och färgavflagning på 
ArcelorMittal Construction målade byggplåt i standardkulör.

Enligt angivna villkor garanterar ArcelorMittal Construction att 
färgskiktet inte flagnar eller på annat sätt sönderfaller och inte 
heller visar onormal kulörförändring samt att plåten inte får 
genomrostning som ger läckage inom garantitiden, så kallade 
fabrikations- och materialfel.

Garantitid
Enligt gällande garantivillkor på armat.se

Förutsättningar för att garantin ska gälla
 Att plåten håller rätt beläggning utifrån den  
 omgivande miljön med hänsyn till korrosion.

 Att det årligen genomförs kontroll och rengöring av plåten 
 enligt anvisningar på armat.se.

 Att plåten är monterad på ett fackmannamässigt  
 sätt och passar till förutsättningarna.

Läs mer om våra garantivillkor på armat.se

Takunderhåll



Armat® – ett hållbart plåtval
Att alla på vår jord ska kunna leva ett gott liv - med de begränsade tillgångar vi har - är nog de  
flesta överens om. Lika eniga är vi om att nästa generation ska ges samma goda livsvillkor som vi.  
Inom ArcelorMittal Construction är vi fullt medvetna om de utmaningar som vi tillsammans 
står inför och arbetar aktivt med att finna hållbara lösningar.

Lång livslängd och hög återvinningsgrad gör stålet till framtidens material. 
Det mesta av stålets miljöpåverkan sker i stålkretsloppets första steg.  
Om stålet återbrukas gång på gång längs sin livscykel minimeras de  
miljöeffekter som stålet har vid nyproduktion. 

XCarb® – innovativa lösningar för framtidens stål
För att möta en växande efterfrågan på grönt stål investerar ArcelorMittal – 
inom ramen för det egna initiativet XCarb® – i fossilfri teknik och innovativa  
lösningar för framställning av stål med låg kolhalt. 

Transparenta kring miljö
I ett miljöperspektiv är byggsektorn en välutvecklad bransch med ett  
flertal olika bedömningssystem, certifieringar och krav.

Som materialleverantör bidrar vi till hållbara lösningar genom att vara  
transparenta med miljöfakta kring våra produkter och lista relevanta  
uppgifter i miljöbedömningssystem som våra kunder enkelt kommer åt. 

Egenproducerade produkter miljöbedömda
Via Byggvarudeklarationer deklareras våra produkters ämnesinnehåll. Produkter och beläggningar miljöbedöms kontinuerligt. 
Kraven varierar beroende på bygget. Det finns därför finns det flera bedömningssystem som tar hänsyn till olika hållbarhets-
relaterade aspekter. I dagsläget är vi anslutna till tre olika system: Byggvarubedömningen, SundaHus och BASTA*.

•  BYGGVARUBEDÖMNINGEN Gör heltäckande bedömningar av byggvaror för att främja produktutveckling  
    mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled.

•  SUNDAHUS  Bedömer produkter för att skapa en värdefull bebyggd miljö genom att 
    möjliggöra medvetna beslut som främjar människors hälsa och miljön.

•  BASTA   BASTA-registret syftar till att fasa ut användningen av ämnen med  
    särskilt farliga egenskaper ur kemiska produkter och byggvaror*.

    *BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna  
    produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende  
    miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Stålproduktion

Gruvarbete

Tillverkning 
av stålprodukt

Användning 
av kund

Avfalls-
hantering

Deponi

Energi-
återvinning

Material-
återvinning

Transport 
till kund

Produkters miljöegenskaper Bedömning

Byggvarudeklarationer

Vi förstår vikten av  
bra samspel
Stort sortiment av kvalitetsstarka produkter 
gör oss till en konkurrenskraftig aktör på den 
skandinaviska byggmarknaden. Våra produkter 
marknadsförs via ett genomtänkt nät av bygg- 
och plåtfackhandlare, viktiga samarbetspart-
ners som vi genom service och support gör allt 
för att understödja.

Hög beredskap, full support
Vare sig du är slutkund eller vår samarbetspartner ska du 
känna dig trygg i att snabbt få de produkter du behöver.

Våra mest efterfrågade produkter produceras kontinuerligt 
och läggs på lager hos oss eller hos våra återförsäljjare i 
väntan på avrop. Med smart logistik och leveranser med 
egen turbil känns plåten aldrig långt borta.

Samarbete kring projekt
Att sälja byggplåt är för oss mer än bara bra produkter. 
Vi talar gärna om partnerskap som skapar mervärden för 
dig som kund.

Vårt säljteam har lång erfarenhet av plåt och byggnation 
men är också utmärkta lagspelare som förstår vikten av 
en bra dialog med dig som partner. 

Brett sortiment och understöd från kunniga plåtspe-
cialister ger dig som handlare möjligheter att med god 
lönsamhet ta dig an kompletta projekt.

Bli vår kund och samarbetspartner. Det lönar sig! 
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ArcelorMittal Construction Sverige AB

Västanvindsgatan 13
652 21 Karlstad
www.armat.se

Telefon Karlstad: 054-688 300
Telefon Sveg: 0680-554 00
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