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Monteringsanvisning
Regnvattensystem  

I vår Regnvattenbroschyr finns alla detaljer 
beskrivna som ingår i vårt regnvatten
system. Använd den för att se vilka detaljer 
du behöver, antal löpmeter hängränna, 
antal stuprör etc.

Var försiktig – före, under 
och efter montering
Ska du förvara plåtmaterialet en längre 
tid gäller lagring inomhus i jämn tempera
tur och låg luftfuktighet. Buntat material 
som lagras i fuktig miljö riskerar annars att 
missfärgas.
 Hantera alltid plåtmaterialet varsamt så undviker du pass
ningsproblem vid monteringen och skador som kan påverka 
livslängden. Avsluta monteringsarbetet med att kontrollera att 
allt är ordentligt fastsatt och fastskruvat. Ta bort allt metallspån 
och bättringsmåla omgående där det behövs.

Verktyg som behövs
De viktigaste verktygen är: Borrmaskin/skruvdragare med steg
löst varvtal och backgång, tång, bågfil, hammare, skruvmejsel, 
tumstock och snöre.
 Behöver du ett bockningsverktyg till Rännkrokar/Hakfäste 
kan du låna det av vår återförsäljare. Använd bågfil när du kapar 
hängrännor och stuprör, inte rondell eftersom metallspån och 
värme från rondellskivan förstör plåtens galvaniserings och 
ytskikt.

Armats regnvattensystem – hängrännor, stuprör, rännkrokar, 
svep mm detaljer – är lätta att anpassa och montera. Du klarar  
det mesta själv och behöver du proffsråd får du det av vår åter
försäljare. Denna monterings anvisning visar steg för steg hur du går 
tillväga för ett bra och snyggt resultat med lång teknisk livslängd.

Regnvattensystem

  1. Rännkrok
  2. Flexidistans
  3. Hakfäste
  4. Stagband
  5. Ränngavel
  6. Hängränna
  7. Rännskarv
  8. Rännvinkel
  9. Omvikningskupa
10. Rörvinkel
11. Mellanstycke
12. Stuprör
13. Svep R22, trävägg
14. Svep R23, stenvägg
15. Rörskarv
16. Grenrör
17. Renstratt
18. Fällbar utkastare
19. Renstratt ”Lövis”
20. Brunnsutkastare
21. Utkastare
22. Muff till renstratt



Mitten

Vid taklängder upp till 
12 meter = 1 stuprörm2

Vid taklängder upp till 24 meter = 2 stuprör

Stuprörens  
placering

Exempel på lämplig placering av stuprören

R82 R83R80 R81

Rännkrok (bandjärns krok) Hakfäste för flexikrok

Flexikrokar

2

Dimensionering av regnvattensystemet

Val av hängrännor och stuprör
Du väljer dimension på hängrännor och stuprör 
efter storleken på respektive takyta som ska av
vattnas, se figur.

  Yta upp till ca 50 kvm = Ränna 100 mm,  
stuprör 75 mm.

  Yta mellan ca 50100 kvm = Ränna 125 mm, 
stuprör 90 mm.

  För större ytor = Ränna 150 mm,  
stuprör 100 mm.

Antal rännkrokar och placering
Rännkrokar monterar du med 600 mm c/c. Den 
första och sista kroken ca 100 mm från takets 
sidokant, se figur.

Rännkrokar finns i flera olika utförande för att passa 
olika takfotskonstruktioner.

  Flexikrok R80, R82, R83 kan monteras direkt 
på takfotsbräda eller på hakfäste Flexi R91 som 
bockas för montering ovanpå den nedre bär
läkten, se figur.

  Rännkrok (Bandjärnskrokar) R06 (lång 210 mm), 
R07 (Mellan 160 mm) som bockas för montering 
ovanpå den nedre bärläkten, se figur.

  Rännkrok (Bandjärnskrokar) för montering 
på takforsbräda R08 (kort 70 mm), R10 
(kort 70 mm) bockad 27 grader.

Ett eller flera stuprör?
För rännlängd upp till max 12 m räcker det normalt med ett stuprör.

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

Rännans lutning mot stupröret ska vara ca 5 mm per 1000 mm hängränna för att 
garantera effektiv vatten avrinning, se figur.

Lämplig placering av stuprören för några vanliga hustyper visas i figur nedan.  
Tala gärna med någon av våra återförsäljare så får du hjälp med att räkna ut vad  
du behöver för ditt hus och var stuprören ska sitta.

Val av rännkrokstyp



Rännkrok Hakfäste

Ca 25 mm 
vid högpunkt

1 

3 

2 

3

Montera med Flexikrok/Rännkrok på takfotsbräda

Montera med Rännkrok (Bandjärnskrok)/Hakfäste på bärläkt

Välj vilken krok du skall använda  Flexikrok eller 
kort Rännkrok (bandjärnskrok)  och bestäm åt 
vilket håll rännan skall luta. 
 Är inte takfotsbrädan vertikal utan lutar kan 
du välja en förbockad krok, Rännkrok 27 grader 
(bandjärnskrok) eller Flexikrok med Flexidistans R94. 

Montera på takfotsbräda
Krokarna monteras med rostfri skruv eller ankar
spik. Monteringsavstånd, se figur 2.

1   Montera krok nr 1, 25 mm lägre än taket,  
se figur.

2   Räkna ut höjdmåttet för den sista kroken med 
hjälp av den rekommenderade lutningen – 
5 mm/1000 mm rännlängd. Exempel total 
rännlängd 10 meter: 5 mm x 10 = 50 mm.  
Den sista kroken monteras alltså 50 mm lägre 
än den första.

3   Fäst därefter ett snöre i första krokens nedersta 
del, spänn snöret och fäst det i sista kroken. 
Kontrollera lutningen en sista gång.

Nu monterar du enkelt övriga krokar i rätt höjd med 
snöret som riktmärke.

Bocka Rännkrok/Hakfäste
Rännkrok och Hakfäste bockas för att ge rännan 
nödvändig lutning, se figur.

  Lägg ihop de antal Rännkrokar/Hakfästen du 
behöver. 

  Markera med ett vågrätt streck (1) tvärs över 
alla där första rännkroken/hakfästet ska bockas. 
Obs rekommenderat höjd måttet för 1:a kroken  
i förhållande till taket, se figur. 

  Räkna ut höjdmåttet för den sista kroken  
med hjälp av den rekommenderade lutningen 
– 5 mm/1000 mm rännlängd. Exempel total 
rännlängd 10 meter: 5 mm x10 = 50 mm. 
Gör där efter en markering på den sista kroken 
50 mm högre än det första vågräta strecket

  Gör ett nytt, diagonalt streck (2), mellan den 
1:a och sista kroken, se figur. Numrera gärna 
krokarna så går monteringen snabbare.

  Bocka därefter varje rännkrok/hakfäste efter 
diagonallinjen.

Montera på bärläkt
Rännkrok/Hakfäste monteras på bärläkten med 
rostfri skruv eller ankarspik. Monteringsavstånd,  
se figur 2.

  Börja med krok/fäste nr 1 och kontrollera att den 
är ca 25 mm lägre än taket, se figur.

  Montera därefter övriga krokar/fästen med 
monteringsavstånd enligt figur.

  Montera Hakfästena på bärläkten innan du hakar 
på Flexikrokarna.

Flexikrok Kort rännkrok

Snöre som riktmärke  
mellan 1:a och sista kroken

Flexidistans
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1    Lägg rännan i krokarna, tryck ned framkanten 
på rännan mot kroken och böj över låsblecket.

2    Tryck därefter ned rännan så att den helt vilar 
på kroken och böj över det bakre låsblecket.

Med Flexikrok R82 
1    För in rännans framkant i kroken.

2    Tryck därefter ned rännan så att den låser 
under piggen i krokens bakkant.

Montera omvikningskupa
1      Märk ut på hängrännan var stupröret skall 

placeras. Såga (bågfil) två snedställda snitt så 
att du får en öppning på ca 100 mm. Vik ned 
kanterna i hålet något så rinner vattnet lättare 
ur rännan.

2    För in den vikta kanten på omvikningskupan  
i hängrännas framkant. Fäll sedan över kupan 
mot rännans bakkant. Vik slutligen kupans 
låsbleck över hängrännans bakkant så att  
den låser fast.

Skarva utan rännskarv
  Vik upp en ca 40 mm lång flik av den 

undre hängrännans bakkant.

  Lägg i fogmassa enligt de streckade 
linjerna och för in den övre hängrännan  
i den undre enligt figur. 

  Fäll ned den övre rännan i den undre,  
vik över fliken och kläm ihop så att båda 
rännorna låses.

1      

Vik ut rännskarven lite innan 
montering. Lägg sedan minst 
två strängar med tätningsmassa 
efter hela gummitätningen i 
rännskarven.

2  
Fortsätt sedan med att fästa 
rännskarven över rännans bak
kant (a) och sedan över rännans 
framkant (b) (vulsten).

3  

Fäll därefter ihop rännskarven 
med handen (c) så att den ligger 
mot rännan.

4  

Vik sedan över låsblecket så att 
det låses fast (d).

Skarva med rännskarv
Börja med att föra ihop hängrännorna mot 
varandra och lägg lite fogmassa i skarven på 
över och undersidan.

Montera hängränna



Mellanstycke

Rörvinkel

100 mm

max 
2000 mm

Montering av svep

5

Montera ränngavel
Ränngaveln är kombinerad för både höger och vänster
montering. 

  Vik av örat och vulsten enligt de slitsade spåren i 
gaveln för resp. sida du inte skall montera den på,  
se figur.

  Lägg i fogmassa enligt den streckade linjen. 

  Fäst tätningslisten på gaveln. 

  För in gaveln ca 20 mm i hängrännans framkant,  
fäll ned den i rännan och tryck in den helt.

Montera svep
Svep finns för både trä och stenvägg. I sten eller 
tegelvägg borras hål för svepets infästning (borra i fogen). 

  Det övre svepet monteras ca 100 mm under den 
nedre rörvinkeln.

  Avståndet mellan svepen bör inte överstiga 2000 mm. 

  Lås svepet med kil (låskilens breda sida nedåt). Slå ned 
kilen med hjälp av hammare och en träbit. 

  Montera samman rördetaljerna med stupröret och 
anslut mot omvikningskupan. Kontrollera att röret 
sitter rakt.

Svep för 
trävägg

Svep för 
stenvägg

Rörvinkel 70°

A, mm 800 700  600 500 400 300

Mellanstyckets
längd, mm 

ca
700

ca
600

ca
500

ca
400

ca
300

ca
200

Mellanstyckets längd bestäms av takets utsprång. 

  Mät avstånd A och se i tabellen hur långt mellanstycket ska vara. 

  En bit av ett stuprör kan även användas som mellanstycke.

Tillverka rörvinklar och mellanstycken
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1    Grenrör används när du ska koppla vattenavrinning 
från flera tak till samma stuprör.

2    Fällbar utkastare monteras som en del av stupröret 
och används om du vill samla upp regnvattnet.

3    Renstratt med lövsil förhindrar att skräp och löv 
sätter igen dagvattenledningen. Muff finns till olika 
rördimensioner.

4    Brunnsutkastare monteras mellan stuprör och 
dagvattenledning. En dagvattensil förhindrar skräp 
i dagvattenledning.

5    Är stupröret inte anslutet till dagvattenledning 
monterar du en utkastare direkt på stupröret med 
skruv eller nit.

Se även vår regn
vattenbroschyr som 
upptar samtliga 
regnvattendetaljer.

Fler detaljer du behöver



7

Lackerad plåt kräver normalt obetydligt underhåll, men med regel
bunden kontroll och underhåll när det behövs håller ditt regnvatten
system i många år. Här är något att tänka på:

  Rensa bort allt skräp i hängrännor, ränndalar och stuprör som 
annars ökar risken för korrosion och vattenskador på husets fasad 
och grund.

  Sopa rent på taket så att plåtytan kan torka. Skräp innebär fukt 
som ökar risken för korrosion.

  Kontrollera att alla skarvar är täta och att fästdonen sitter fast. 

  Bättringsmåla där färgskiktet har spruckit eller blivit skadat.  
Var speciellt uppmärksam på: klippkanter, överlappande plåtar  
och plåtändar, eller där vatten kan bli stående.

Regelbundet underhåll lönar sig



Monteringsanvisning
Regnvattensystem  
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14°

40 mm

200 mm

Täckbredd = 1000 mm

Monteringsanvisning

Takpanna Ambassador  

Takpanna Ambassador är lätt att lägga och du 

klarar det mesta själv. För vissa moment t ex 

anslutningar runt takkupor och huvar rekommen-

derar vi att du anlitar fackkunskap. Denna monte-

ringsanvisning visar steg för steg hur du går tillväga 

för att montera takpannor, profiler, beslag mm.

Tänk på att du måste montera krokar för hängrännor och fotplåtar 

innan du börjar lägga takpannorna. Hur du gör detta finns beskrivet 

i en separat monteringsanvisning över Armats Regnvattensystem, 

se www.armat.se. Montering av skyddsanordningar – takstege, 

snörasskydd m m säkerhetsdetaljer – finns också beskrivit i en 

separat anvisning. Se även Boverkets regelverk och anvisningar för 

säkerhet på tak, www.boverket.se 

För bästa resultat rekommenderar vi att du kontaktar någon av våra 

återförsäljare som ställer upp med praktiska råd och hjälper dig med 

att beräkna hur mycket material du behöver.

Hur ser förutsättningarna ut? 

Underarbetet är som i alla sammanhang mycket viktigt.  

Börja därför med att:

 Inspektera att underlaget är plant, tätt och i gott skick.

 Diagonalmät taket från hörn till hörn. Är skillnaden 

max 30 mm kan detta tas upp av vindskivorna/gavelbeslagen. 

 Kontrollera takets lutning. Vid lägre taklutning än 14 grader ska 

du tala med vår återförsäljare om vilka alternativ som finns. 

Verktyg som behövs

De viktigaste verktygen är: Borrmaskin/skruvdragare med steglöst 

varvtal och backgång, hylsa, nibblingsmaskin/sticksåg, plåtsax,  

kapsåg, tumstock och hammare.

Var försiktig 

Hantera takpannorna varsamt så undviker du passningsproblem  

vid monteringen. Gå alltid försiktigt och helst i profilbotten. Böj ej 

långa plåtar över takfoten, passformen kan då försämras i sido

överlappen. Ska takpannorna förvaras en längre tid gäller lagring 

inomhus i jämn temperatur och med en liten lutning som gör att 

eventuellt vatten kan rinna av.

Att kapa och ta hål 

Använda nibblingsmaskin, sticksåg eller plåtsax. Använd inte rondell 

eftersom metallspån och värme från rondellskivan förstör  

takpannans galvaniserings och ytskikt.

Efterarbete och rengöring 

Metallspån tas bort direkt och klippkanter/mekaniska skador  

bättringsmålas så snart arbetet avslutats. 

Profiler, plåtar och beslag

Nocken
 Skruva fast nockplåten i profiltopparna på takplåtarna. 

 Nockplåten skarvas så att pressningarna passar i varandra.

 Ändlocket monteras in under nockplåten och skruvas fast ovanifrån.

 Montera tätband mellan nock och takpannan (om du tror att detta 

behövs).

Valmad nock

Skruva fast nockplåt i profiltopparna på 

takplåtarna. Montera tätband om du 

bedömer att detta behövs.

Ränndal

Ränndalsplåt fäster du med klammer  

som du enkelt bockar av en plåtbit  

 c/c 500 mm.

Mansardtak

Vid Mansardtak monterar du en fotplåt  

på nedersta bärläkten före brytningen  

av taket.

Håltagning och anslutning  

runt takkupa och  

skorsten

Vi rekommenderar att du  

anlitar en fackman för att  

göra anslutningar till t ex  

takkupa och skorsten. 

Fotplåt

Fotplåten vid takfoten 

monteras på nedersta bär

läkten. Skarva fotplåten med 

överlapp på ca 2030 mm. 

Montera samtidigt krokarna 

för hängrännan (se separat 

monteringsanvisning).

Löpande utveckling av våra takprodukter kan påverka de metoder och 

rekommendationer som vi ger i denna monteringsanvisning. Vår återförsäljare 

ger dig besked vid avvikelser i anvisningen.

Vindskiva

Anpassa vindskivan i höjdled så den passar med  

profiltopparna på takplåten. Fäst gavelbeslaget i  

vindskivan med skruv 4,8 x 35 mm och c/c 600 mm.  

Behöver gavelbeslaget skarvas använder du överlapp  

på ca 3050 mm.

När vindskiva monteras före takplåten använd dessa mått:

Tätband

Karlstad Tel: 05468 83 00 Fax: 05485 39 65

Sveg 
Tel: 0680554 00 Fax: 0680554 01
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Monteringsanvisning

Takpanna Ambassador  
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70 mm

MonteringsanvisningTakpanna Solstadtaket  MonteringsanvisningTakpanna Solstadtaket  

Solstadtaket är lätt att lägga och du klarar det 

mesta själv. För vissa moment t ex anslutningar 

runt takkupor och huvar rekommenderar vi  

att du anlitar fackkunskap. Denna monterings

anvisning visar steg för steg hur du går tillväga 

för att montera takpannor, profiler, beslag mm.
Tänk på att du måste montera krokar för hängrännor och fotplåtar 

innan du börjar lägga takpannorna. Hur du gör detta finns beskrivet 

i en separat monteringsanvisning över Armats Regnvattensystem, 

se www.armat.se. Montering av skyddsanordningar - takstege, 

snörasskydd m m säkerhetsdetaljer - finns också beskrivet i en 

separat anvisning. Se även Boverkets regelverk och anvisningar för 

säkerhet på tak, www.boverket.se För bästa resultat rekommenderar vi att du kontaktar någon av våra 

återförsäljare som ställer upp med praktiska råd och hjälper dig med 

att beräkna hur mycket material du behöver.Hur ser förutsättningarna ut? 
Underarbetet är som i alla sammanhang mycket viktigt.  

Börja därför med att: Inspektera att underlaget är plant, tätt och i gott skick.

 Diagonalmät taket från hörn till hörn. Är skillnaden 

max 30 mm kan detta tas upp av vindskivorna/gavelbeslagen. 

 Kontrollera takets lutning. Vid lägre taklutning än 14 grader ska 

du tala med vår återförsäljare om vilka alternativ som finns. 

Verktyg som behövsDe viktigaste verktygen är: Borrmaskin/skruvdragare med steglöst 

varvtal och backgång, hylsa, nibblingsmaskin/sticksåg, plåtsax,  

kapsåg, tumstock och hammare.

Var försiktig Hantera takpannorna varsamt så undviker du passningsproblem  

vid monteringen. Gå alltid försiktigt och helst i profilbotten. Böj ej 

långa plåtar över takfoten, passformen kan då försämras i sido-

överlappen. Ska takpannorna förvaras en längre tid gäller lagring 

inomhus i jämn temperatur och med en liten lutning som gör att 

eventuellt vatten kan rinna av.Att kapa och ta hål Använda nibblingsmaskin, sticksåg eller plåtsax. Använd inte rondell 

eftersom metallspån och värme från rondellskivan förstör  

takpannans galvaniserings- och ytskikt.Efterarbete och rengöring 
Metallspån tas bort direkt och klippkanter/mekaniska skador  

bättringsmålas så snart arbetet avslutats. 

Täckbredd = 1050 mm175 mm
30 mm

Profiler, plåtar och beslag

Nocken
 Skruva fast nockplåten i profiltopparna på takplåtarna. 

 Nockplåten skarvas så att pressningarna passar i varandra.

 Ändlocket monteras in under nockplåten och skruvas fast ovanifrån.

 Montera tätband mellan nock och takpannan (om du tror att detta 

behövs).

Valmad nockSkruva fast nockplåt i profiltopparna på 
takplåtarna. Montera tätband om du 
bedömer att detta behövs.

Ränndal
Ränndalsplåt fäster du med klammer  
som du enkelt bockar av en plåtbit  
- c/c 500 mm.

Mansardtak
Vid Mansardtak monterar du en fotplåt  
på nedersta bärläkten före brytningen  
av taket.

Håltagning och anslutning  
runt takkupa och  skorsten

Vi rekommenderar att du  anlitar en fackman för att  göra anslutningar till t ex  takkupa och skorsten. 

Fotplåt
Fotplåten vid takfoten monteras på nedersta bär-läkten. Skarva fotplåten med 

överlapp på ca 20-30 mm. Montera samtidigt krokarna för hängrännan (se separat monteringsanvisning).

Löpande utveckling av våra takprodukter kan påverka de metoder och 

rekommendationer som vi ger i denna monteringsanvisning. Vår återförsäljare 

ger dig besked vid avvikelser i anvisningen.

Vindskiva
Anpassa vindskivan i höjdled så den passar med  

profiltopparna på takplåten. Fäst gavelbeslaget i  

vindskivan med skruv 4,8 x 35 mm och c/c 600 mm.  

Behöver gavelbeslaget skarvas använder du överlapp  

på ca 30-50 mm.

50 mm

När vindskiva monteras före takplåten använd dessa mått:

Tätband

Karlstad Tel: 054-68 83 00 Fax: 054-85 39 65Sveg 
Tel: 0680-554 00 Fax: 0680-554 01
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Monteringsanvisning
Takpanna Original  
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Monteringsanvisning
Takpanna Original  

Takpanna Original är lätt att lägga och du klarar 
det mesta själv. För vissa moment t ex anslut-
ningar runt takkupor och huvar rekommenderar 
vi att du anlitar fackkunskap. Denna monterings-
anvisning visar steg för steg hur du går tillväga 
för att montera takpannor, profiler, beslag mm.

Tänk på att du måste montera krokar för hängrännor och fotplåtar 
innan du börjar lägga takpannorna. Hur du gör detta finns beskrivet 
i en separat monteringsanvisning över Armats Regnvattensystem, 
se www.armat.se. Montering av skyddsanordningar – takstege, 
snörasskydd m m säkerhetsdetaljer – finns också beskrivit i en 
separat anvisning. Se även Boverkets regelverk och anvisningar för 
säkerhet på tak, www.boverket.se 

För bästa resultat rekommenderar vi att du kontaktar någon av våra 
återförsäljare som ställer upp med praktiska råd och hjälper dig med 
att beräkna hur mycket material du behöver.

Hur ser förutsättningarna ut? 
Underarbetet är som i alla sammanhang mycket viktigt.  
Börja därför med att:
 Inspektera att underlaget är plant, tätt och i gott skick.
 Diagonalmät taket från hörn till hörn. Är skillnaden 

max 30 mm kan detta tas upp av vindskivorna/gavelbeslagen. 
 Kontrollera takets lutning. Vid lägre taklutning än 14 grader ska 

du tala med vår återförsäljare om vilka alternativ som finns. 

Verktyg som behövs
De viktigaste verktygen är: Borrmaskin/skruvdragare med steglöst 
varvtal och backgång, hylsa, nibblingsmaskin/sticksåg, plåtsax,  
kapsåg, tumstock och hammare.

Var försiktig 
Hantera takpannorna varsamt så undviker du passningsproblem  
vid monteringen. Gå alltid försiktigt och helst i profilbotten. Böj ej 
långa plåtar över takfoten, passformen kan då försämras i sido
överlappen Ska takpannorna förvaras en längre tid gäller lagring 
inomhus i jämn temperatur och med en liten lutning som gör att 
eventuellt vatten kan rinna av.

Att kapa och ta hål 
Använda nibblingsmaskin, sticksåg eller plåtsax. Använd inte rondell 
eftersom metallspån och värme från rondellskivan förstör  
takpannans galvaniserings och ytskikt.

Efterarbete och rengöring 
Metallspån tas bort direkt och klippkanter/mekaniska skador  
bättringsmålas så snart arbetet avslutats. 

Profiler, plåtar och beslag

Nocken
 Skruva fast nockplåten i profiltopparna på takplåtarna. 
 Nockplåten skarvas så att pressningarna passar i varandra.
 Ändlocket monteras in under nockplåten och skruvas fast ovanifrån.
 Montera tätband mellan nock och takpannan (om du tror att detta 

behövs).

Valmad nock
Skruva fast nockplåt i profiltopparna på 
takplåtarna. Montera tätband om du 
bedömer att detta behövs.

Ränndal
Ränndalsplåt fäster du med klammer  
som du enkelt bockar av en plåtbit  
 c/c 500 mm.

Mansardtak
Vid Mansardtak monterar du en fotplåt  
på nedersta bärläkten före brytningen  
av taket.

Håltagning och anslutning  
runt takkupa och  
skorsten
Vi rekommenderar att du  
anlitar en fackman för att  
göra anslutningar till t ex  
takkupa och skorsten. 

Fotplåt
Fotplåten vid takfoten 
monteras på nedersta bär
läkten. Skarva fotplåten med 
överlapp på ca 2030 mm. 
Montera samtidigt krokarna 
för hängrännan (se separat 
monteringsanvisning).

Löpande utveckling av våra takprodukter kan påverka de metoder och 
rekommendationer som vi ger i denna monteringsanvisning. Vår återförsäljare 
ger dig besked vid avvikelser i anvisningen.

Vindskiva
Anpassa vindskivan i höjdled så den passar med  
profiltopparna på takplåten. Fäst gavelbeslaget i  
vindskivan med skruv 4,8 x 35 mm och c/c 600 mm.  
Behöver gavelbeslaget skarvas använder du överlapp  
på ca 3050 mm.

När vindskiva monteras före takplåten använd dessa mått:

Tätband

Karlstad Tel: 05468 83 00 Fax: 05485 39 65

Sveg Tel: 0680554 00 Fax: 0680554 01ar
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Armats takplåtar är lätt att lägga och du klarar 
det mesta själv. För vissa moment t ex anslut-
ningar runt takkupor och huvar rekommenderar 
vi att du anlitar fackkunskap. Denna monterings-
anvisning visar steg för steg hur du går tillväga 
för att montera takplåtar, profiler, beslag mm.Tänk på att du måste montera krokar för hängrännor och fotplåtar 

innan du börjar lägga takplåtarna. Hur du gör detta finns beskrivet 
i en separat monteringsanvisning över Armats Regnvattensystem, 
se www.armat.se. Montering av skyddsanordningar – takstege, 
snörasskydd m m säkerhetsdetaljer – finns också beskrivit i en 
separat anvisning. Se även Boverkets regelverk och anvisningar för 
säkerhet på tak, www.boverket.se 
För bästa resultat rekommenderar vi att du kontaktar någon av våra 
återförsäljare som ställer upp med praktiska råd och hjälper dig med 
att beräkna hur mycket material du behöver.
Hur ser förutsättningarna ut? Underarbetet är som i alla sammanhang mycket viktigt.  
Börja därför med att:
 Inspektera att underlaget är plant, tätt och i gott skick.
 Diagonalmät taket från hörn till hörn. Är skillnaden max 30 mm kan detta tas upp av vindskivorna/gavelbeslagen. 
 Kontrollera takets lutning. Vid lägre taklutning än 14 grader ska 

du tala med vår återförsäljare om vilka alternativ som finns. Verktyg som behövsDe viktigaste verktygen är: Borrmaskin/skruvdragare med steglöst 
varvtal och backgång, hylsa, nibblingsmaskin/sticksåg, plåtsax,  
kapsåg, tumstock och hammare.

Var försiktig 
Hantera takplåtarna varsamt så undviker du passningsproblem  
vid monteringen. Gå alltid försiktigt och helst i profilbotten. Böj ej 
långa plåtar över takfoten, passformen kan då försämras i sido
överlappen. Ska takplåtarna förvaras en längre tid gäller lagring 
inomhus i jämn temperatur och med en liten lutning som gör att 
eventuellt vatten kan rinna av.
Att kapa och ta hål Använda nibblingsmaskin, sticksåg eller plåtsax. Använd inte rondell 
eftersom metallspån och värme från rondellskivan förstör  
takplåtens galvaniserings och ytskikt.
Efterarbete och rengöring Metallspån tas bort direkt och klippkanter/mekaniska skador  
bättringsmålas så snart arbetet avslutats. 

MonteringsanvisningTakplåt 
Monteringsanvisning

AM Galant  

AM Galant är lätt att lägga och du klarar det 

mesta själv. För vissa moment t ex anslutningar 

runt takkupor och huvar rekommenderar vi att 

du anlitar fackkunskap. Denna monteringsanvis-

ning visar steg för steg hur du går tillväga för att 

montera takplåten, profiler, beslag mm.

Tänk på att du måste montera krokar för hängrännor och fotplåtar 

innan du börjar lägga takpannorna. Hur du gör detta finns beskrivet 

i en separat monteringsanvisning över Armats Regnvattensystem, 

se www.armat.se. Montering av skyddsanordningar - takstege, 

snörasskydd m m säkerhetsdetaljer - finns också beskrivet i en 

separat anvisning. Se även Boverkets regelverk och anvisningar för 

säkerhet på tak, www.boverket.se 

För bästa resultat rekommenderar vi att du kontaktar någon av våra 

återförsäljare som ställer upp med praktiska råd och hjälper dig med 

att beräkna hur mycket material du behöver.

Hur ser förutsättningarna ut? 

Underarbetet är som i alla sammanhang mycket viktigt.  

Börja därför med att:

 Inspektera att underlaget är plant, tätt och i gott skick.

 Diagonalmät taket från hörn till hörn. Är skillnaden 

max 30 mm kan detta tas upp av vindskivorna/gavelbeslagen. 

 Kontrollera takets lutning. Vid lägre taklutning än 14 grader ska 

du tala med vår återförsäljare om vilka alternativ som finns. 

Verktyg som behövs

De viktigaste verktygen är: Borrmaskin/skruvdragare med steglöst 

varvtal och backgång, hylsa, nibblingsmaskin/sticksåg, plåtsax,  

kapsåg, tumstock och hammare.

Var försiktig 
Hantera takplåtarna varsamt så undviker du passningsproblem vid 

monteringen och gå alltid försiktigt när du rör dig på taket. Böj ej 

långa plåtar över takfoten, passformen kan då försämras i sido-

överlappen. Förvara takplåtarna inomhus i jämn temperatur och 

alltid stående på kant för att undvika skador.

Att kapa och ta hål 

Använda nibblingsmaskin, sticksåg eller plåtsax. Använd inte rondell 

eftersom metallspån och värme från rondellskivan förstör  

takpannans galvaniserings- och ytskikt.

Efterarbete och rengöring 

Metallspån tas bort direkt och klippkanter/mekaniska skador  

bättringsmålas så snart arbetet avslutats. 
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36 mmR 2,3

Täckbredd = 450 mm

14°

Ladda ner alla våra monteringsanvisningar 
på www.armat.se, eller hämta ett tryckt 

exemplar hos någon av våra återförsäljare. 

Löpande utveckling av våra takprodukter kan påverka  
de metoder och rekommendationer som vi ger i denna  
monteringsanvisning. Vår återförsäljare ger dig besked  
vid avvikelser i anvisningen.

Karlstad Tel: 05468 83 00 Fax: 05485 39 65
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