Plan- och bandtäckningsplåt med premiumbeläggning

Storfavoriter bland

TAKETS HJÄLTAR!

Proffsen väljer byggplåt
som håller i längden
Hustaket blir aldrig bättre än materialet det kläds med. Seriösa plåtslagare slarvar därför aldrig i sitt
val av byggplåt. AMM och AMS från ArcelorMittal har alla de egenskaper du som yrkesman eftersöker.
Kraftfulla material med ytskikt som ger huset rättvisa, med en livslängd som garanterat motsvarar alla krav.

Granite® HFX Cool Matt
Granite® HFX Cool

Granite® HFX Cool

AMM och AMS - kvalitetsplåt för proffs

Fördelar

AMM och AMS ger namn åt våra egna plåtmaterial. Varm-

AMM och AMS har kraftfulla toppskikt som förbättrar

galvaniserad plan- och bandtäckningsplåt med en uppbyggnad

plåtens reptålighet och slitstyrka. Beläggningen ger samtidigt

som på bästa sätt står emot vårt nordiska klimat.

ett starkt korrosionsskydd och hög UV-resistans. Plåten

AMM är en smidig, formbar bandtäckningsplåt som passar

behåller sin kulör och lyster och bleknar inte lika snabbt.

utmärkt för alla typer av tak. AMS är ett något styvare

Materialet är också lätt att bocka och smidigt att arbeta med.

material som i första hand används för beslag och tillbehör.

AMM och AMS innehåller inga kromater eller tungmetaller och

Båda materialen erbjuds i ett rikt urval av färger och numera

är helt återvinningsbara, vilket gör dem till ett bra miljöval.

även med vår nya matta beläggning Granite® HFX Cool Matt.

Granite® HFX Cool

NY!

Granite® HFX Cool 55µ

Granite® HFX Cool Matt 40µ

Högkvalitativ beläggning med extra tjockt toppskikt

Vår nyaste beläggning med attraktivt matt yta för

som står emot påfrestningarna från nederbörd och kyla.

miljöer med specifika arkitektoniska krav. Beläggningen

Beläggningen gör plåten formbar med god vidhäftning

ger en reptålig, slitstark yta med glanstal på maximalt 10.

vid både bandtäckning och beslagstillverkning.

Den matta ytan gör också taket mindre halkigt vilket
är ett stort plus sett till plåtslagarens arbetsmiljö.

Toppskikt
Primer
Passiveringsskikt
Zinkskikt

Granite® HFX Cool

Stålkärna
Zinkskikt
Passiveringsskikt
Baksideslack
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Armat Beläggning

Skorstensinfästning

Vinkelränna /ränndalsplåt

Runt skorstenen är bockbarheten extra viktig.
Vid höga krav på formbarhet kan AMM därför
användas som komplement till AMS.

Vinkelrännan är en utsatt del av taket. Risken för att
snö samlas i rännan är stor, vilket ökar lasten på plåten.
Styvheten i AMS ger rännan den styrka
och stabilitet som krävs.

JT-27

JT-27/JT-73

Stos
För att säkerställa tätheten kring takgenomföringar
måste plåten vara smidig och lätt att bocka. AMS
är därför ett utmärkt alternativ. Noggranna tester
garanterar att plåten håller även vid sträng kyla.

Skivtäckning
AMM fungerar utmärkt även för skivtäckning.
Med ett brett urval av beläggningar och kulörer
kan vi uppfylla de flesta önskemål vad gäller
takets utseende och karaktär.

JT-26

JT-1

Plan- och bandtäckningsplåt
AMM är en smidig, formbar bandtäckningsplåt som
passar utmärkt för alla typer av tak ned till 5,7o taklutning.
Den kraftfulla beläggningen ger en slitstark yta som
håller i alla väder.

JT-1

Rätt plåt för varje takdel
Vårt bandtäckningsprogram är komponerat för att ge rätt plåt för varje del av taket.
AMM och AMS täcker varje behov och erbjuds i stor variation sett till funktion,
beläggning, kulör och format.

ANVÄNDNING

Plan- och bandtäckningsplåt för tak

Planplåt för alla typer av
husbeslag och tillbehör

BELÄGGNINGAR

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

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

LEVERANSFORMAT

Formatklippt eller på rulle

Formatklippt eller på rulle

FÄRG BAKSIDA

Ljusgrå

Mörkgrå

AMA- beteckning

För mer information, se teknikhandboken.se

Ståndskiva
Övergången mellan tak och vägg måste vara
tät och beständig. Takplåten förs upp på väggen
och fästes i ståndskivans styvare AMS-plåt.

JT-25

Språngbleck och vindskiveplåt
Språngblecket leder regnvattnet från taket vidare ned i
rännan. Vid riklig nederbörd är belastningen på ytan hög.
AMM och AMS har generösa beläggning som utan
problem klarar även de tuffaste väderförhållanden.

JT-1

Granite® HFX Cool Matt

Granite® HFX Cool

NY!

NY!

AMM Granite® HFX Cool Matt

AMM Granite® HFX Cool

AMS Granite® HFX Cool Matt

AMS Granite® HFX Cool

Plan- och bandtäckningsplåt med
attraktivt matt yta.

Slitstark plan- och bandtäckningsplåt
med extra tjockt toppskikt.

Smidig planplåt i matt utförande för
alla typer av husbeslag och tillbehör.

Styv plåt med god formbarhet och
vidhäftning för beslag och tillbehör.

AMM
Varmförzinkad lackerad stålplåt

MATERIAL

Varmförzinkad lackerad stålplåt

350 g/m2

ZINKSKIKT

350 g/m2

Max 10

GLANSTAL

40

Min -100 C

BEARBETNINGSTEMPERATUR

670, 1250 mm

COILBREDD

0,6 mm

TJOCKLEK

RUV3
RC5

UV-RESISTANS
KORROSIVITETSKLASS

1-1,5T
A1

SILVERMETALLIC
9006

AMS

MÖRKSILVER
9007

ANTRACITGRÅ
7011
NCS S7005-B20G

MÖRKRÖD
3009
NCS S5040-Y80R

SVART
9005
NCS S9000-N

BOCKBARHET
BRANDBESTÄNDIGHET

TILLGÄNGLIGA
KULÖRER

ArcelorMittal reserverar sig för tryckfel
och eventuella ändringar i sortimentet.
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Armat Produktfakta

Varmförzinkad lackerad stålplåt

MATERIAL

Varmförzinkad lackerad stålplåt

275 g/m2

ZINKSKIKT

275 g/m2

Max 10

GLANSTAL

40

Min -100 C

Min -100 C

670, 1250 mm

BEARBETNINGSTEMPERATUR

620, 1250 mm

0,6 mm

COILBREDD

0,6 mm

RUV3

TJOCKLEK

RUV3

RC5

RC5

1-1,5T

UV-RESISTANS
KORROSIVITETSKLASS

1-1,5T

A1

A1

SILVERMETALLIC
9006

MÖRKSILVER
9007

ZINKGRÅ
7040
NCS 3502B

GRÖN ARMAT
6003
NCS 6020-G30Y

ÄRGGRÖN
6021
NCS 3020-G10Y

ANTRACITGRÅ
7011
NCS S7005-B20G

TEGELRÖD
8004
NCS S4040-Y80R

MÖRKRÖD
3009
NCS S5040-Y80R

BRUN
8017
NCS 8005-Y80R

SVART
9005
NCS S9000-N

GRÅVIT
7044
NCS S2005-G80Y

SILVERMETALLIC
9006

MÖRKSILVER
9007

ANTRACITGRÅ
7011
NCS S7005-B20G

MÖRKRÖD
3009
NCS S5040-Y80R

SVART
9005
NCS S9000-N

BOCKBARHET
BRANDBESTÄNDIGHET

TILLGÄNGLIGA
KULÖRER

ArcelorMittal reserverar sig för tryckfel
och eventuella ändringar i sortimentet.
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Armat Produktfakta

Min -100 C
620, 1250 mm
0,6 mm
RUV3
RC5
1-1,5T
A1

SILVERMETALLIC
9006

MÖRKSILVER
9007

ZINKGRÅ
7040
NCS 3502B

GRÖN ARMAT
6003
NCS 6020-G30Y

ÄRGGRÖN
6021
NCS 3020-G10Y

ANTRACITGRÅ
7011
NCS S7005-B20G

TEGELRÖD
8004
NCS S4040-Y80R

MÖRKRÖD
3009
NCS S5040-Y80R

BRUN
8017
NCS 8005-Y80R

SVART
9005
NCS S9000-N

GRÅVIT
7044
NCS S2005-G80Y

Ett tryggt val – både för
plåtslagare och husägare
Granite HFX Cool Matt
®

Plåtvalet är avgörande för takets kvalitet. Det vet vi på ArcelorMittal efter mer än 40 år i branschen.
Vi arbetar därför ständigt för att ge våra material egenskaper som förbättrar upplevelsen, både för
fastighetsägaren och de som arbetar med plåten.

SÄKERHET

ANVÄNDARKVALITET
AMM och AMS är utvecklade i dialog
med erfarna plåtslagare för att säkerställa
det som är viktigt för de som arbetar
på taket. Plåtslageri är ett avancerat
hantverk där allt måste falla på
plats för att nå ett lyckat
		
slutresultat.

För oss på ArcelorMittal är säkerheten
alltid ett huvudfokus. Från gruva till färdig
produkt finns genomtänkta säkerhetsrutiner med regelbunden uppföljning.
Tänk alltid på din egen säkerhet när du
hanterar plåten. Först med varsamhet
i varje led når vi trygga och säkra
arbetsplatser.

UTSEENDE
Taket är ofta avgörande för husets
karaktär. Ett professionellt lagt plåttak
ger fastigheten en extra dimension
och ett högt estetiskt intryck.
Med ett brett urval av
beläggningar och kulörer
kan vi alltid erbjuda ett
plåtalternativ som gör
huset rättvisa.

LIVSLÄNGD
Valet av AMM och AMS ger dig en
taklösning som håller i generationer.
Våra produkter levereras med 20 års
garanti mot sprickbildning, genomrostning och onormala kulörförändringar. Generösa
garantivillkor gör våra
års
gara
produkter till trygga
nti
val för kunder i alla led.
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Armat Egenskaper

Granite® – ett hållbart plåtval

Lugn, vi hjälper dig!

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.

Kundservice är vår högsta prioritet. Vi står i
ständig beredskap att hjälpa till med allt från
teknisk support till svar på komplicerade frågor
kring miljö, hållbarhet och logistik.

Lång livslängd och hög återvinningsgrad gör stålet till framtidens material.

Ditt plåtval

Energiåtervinning

Det mesta av stålets miljöpåverkan sker i stålkretsloppets första steg.

mycket bättre. Hör av dig till oss när du behöver råd

Om stålet återbrukas gång på gång längs sin livscykel minimeras de
miljöeffekter som stålet har vid nyproduktion.

Goda råd tidigt i byggprocessen gör slutresultatet så

Gruvarbete

Stålproduktion

Deponi

Transparenta kring miljö

Hållbarhet & miljö

Materialåtervinning

I ett miljöperspektiv är byggsektorn en välutvecklad bransch med ett

Regelverken kring miljön är komplexa och det krävs
kunskap för att kunna möta kraven. Hör av dig när du

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.

behöver råd kring hållbara lösningar eller hjälp med
Avfallshantering

Tillverkning
av stålprodukt

Via Byggvarudeklarationer deklareras våra produkters ämnesinnehåll.
Deklarationerna används av byggbranschens miljöbedömningssystem och

Användning
av kund

är ett måste vid betygsättning av olika hållbarhetsprestanda. I dagsläget används
tre system där våra produkter och beläggningar bedöms och listas.

• 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.

Produkt

miljödokumentation vid köp av våra produkter.

Logistik
Snabba och miljösmarta logistiklösningar är avgörande,

Granite® svarar upp mot tuffa krav

				
				

och stöd kring tak- och plåtfrågor.

Bedömning

Granite® HFX Cool 55µ

Granite® HFX Cool Matt 40µ
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Armat Hållbarhet

Transport
till kund

både för oss och dig som kund. Vi erbjuder reguljära
frakter till stora delar av Sverige eller specialanpassade
logistiklösningar för varje situation. Vår logistikavdelning
hjälper dig till det smartaste vägvalet för din byggplåt!

Hör av dig till oss för goda råd!
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