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Velg Armat™ fra ArcelorMittal Construction i 
ditt neste byggeprosjekt! Vi tør å love at det 
vil lønne seg. Vi har erfaringene, kunnskapen 
og et utvalg av egenproduserte byggplater 
som overgår det meste

Materialer som tåler tøffe påkjenninger
Vårt nordiske klima stiller høye krav til byggets tak  
og vegger. For deg som er huseier er det derfor viktig 
å finne materialer som beskytter mot vind, nedbør og 
store temperaturendringer. 

Takplater har lenge hatt rollen som et funksjonelt  
og attraktivt alternativ ved valg av byggmaterialer. 
Et lett, pent og motstandsdyktig materiale med lang 
levetid og minimale krav til vedlikehold.

Hos oss kan du velge
Klassisk eller moderne? Taksteinsplater eller profil? 
Hos oss har du alle muligheter til å velge. 

Vi tilbyr kreative løsninger for nybygg, renovering og 
reparasjon av bolighus, forretnings-, landbruks- og 
industribygg. Valgfriheten er stor, og du finner selv 
din egen løsning fra et bredt utvalg av format, farger, 
profiler og belegg.

Vi har byggmetallet 
du trenger

Fasadeplater gir ubegrensede muligheter 
til unik og nyskapende design

Et klassisk båndtekket tak gir 
huset ditt et ekstra løft

Vil du lese mer om oss og våre produkter? 
Velkommen inn på armat.no!



Platene har stor motstandskraft mot dannelse 
av mose og er nærmest vedlikeholdsfrie

Armats stål- og aluminiumprodukter 
tåler tøffe værpåkjenninger
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Armat forener det beste av to verdener

Svenskproduserte stålplater
ArcelorMittal Construction bearbeider førsteklasses tynn-
plater for det nordiske byggmarkedet. 

Ved våre produksjonsanlegg  i Karlstad og Sveg viderefor-
edles råvaren fra vår eier ArcelorMittal, til tak-, vegg- og 
takrenneløsninger for alle typer bygg.

Sterke varemerker
Våre produkter selges under to sterke og velkjente varemerker. 

Armat omfatter standardprodukter i kategoriene tak-  
og veggplater, takrennesystem og taksikkerhet, og tilbys 
via bygg- og metalldetaljhandel. ArcelorMittal Prosjekt 
har sin fokus på kundetilpassede totalløsninger for store 
byggeprosjekt, og retter seg først og fremst til hallbyggere, 
entreprenører og foreskrivende ledd.

Bredt sortimentet
Under varemerket Armat samles tynnplateprodukter for 
nybygg, renovering og reparasjon av hus, flermannsboliger, 
forretnings, industribygg og lantbruksbygg. 

Sortimentet er stort og omfatter bl.a. takplater, veggplater, 
samvirkeplater, taksteinsplater og formatplater, men 
også lettbjelker og komplette system for taksikkerhet og 
takrennesystem. 

Miljø og kvalitet
For miljøets skyld arbeider vi utelukkende med gjenvinnbare 
materialer. Alt metall vi bruker i produksjonen leveres fra 
stålverk som oppfyller høyt stilte miljø- og kvalitetskrav. 

Vårt miljøarbeid er en aktiv prosess. På armat.no finner du 
alltid den seneste informasjonen. Selvsagt er vi sertifisert  
både innen kvalitet og miljø, samt helse og sikkerhet.

Hos ArcelorMittal Construction kombineres lokalt engasjement med global styrke. Med 
omfattende byggkunnskaper, egen produksjon og stål fra verdens ledende stålleverandør 
kan vi innenfor rammen for vårt varemerke Armat tilby alt du trenger innen takplater, 
veggplater, takrennesystem og taksikkerhet.
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Stålets mange fordeler
Vårt nordiske klima stiller høye krav til bygningens tak og vegger. For deg som huseier er det derfor 
viktig å finne byggmateriale som står imot vind, nedbør og store temperatursvingninger. Stål er et 
funksjonelt og attraktivt alternativ. Et lett, pent og motstandsdyktig materiale med lang levetid og 
minimale krav til vedlikehold. 

Motstandsdyktig og lettarbeidet
Med ArcelorMittals verdensomspennende organisasjon 
i ryggen har vi på ArcelorMittal Construction mulighet 
til å legge store ressurser på forskning og utvikling. Våre 
materialer forbedres kontinuerlig med nye egenskaper som 
gjør dem mer motstandsdyktige og lettarbeidet.

ArcelorMittal gir oss sporbarhet på stålet, fra gruve til ferdig 
tynnplate. Egen produksjon, med full kontroll over hele 
produksjonskjeden, garanterer en høy og jevn kvalitet.

Suveren levetid
Med et enklelt årlig vedlikehold holder et platetak i mange 
tiår. Med litt ekstra omsorg på veien – rengjøring, reparasjon 
og maling – er den tekniske levetiden vesentlig lengre. 

Den observante kan fremdeles få øye på ommalte, originale 
platetak på bolighus fra tidlig 1900-tallet.

Generøse garantivilkår
Våre produkter leveres med generøse garantivilkår. Garanti-
en omfatter spekkdannelse, krakelering, gjennomrusting og 
unormale fargeforandringer. Garantivillkårene gjør Armat til 
et trygt valg for kunder i alle ledd. 

På armat.no kan du lese mer om våre garantier.

Lett å montere, lett å vedlikeholde
Armat passer like bra enten du bygger nytt eller renoverer. 
Platetak veier vesentlig mindre enn tak av teglstein eller betong. 
De er perfekte for ømtålige takkonstruksjoner, og er lette å 
håndtere og montere. Legg selv eller få hjelp av en fagmann.

Platetak er også enkle å vedlikeholde. Du slipper arbeidet 
med å bytte ut bortblåst eller frostskadet tegl. Du trenger 
ikke å bekymre deg over belegg og risiko for mosedannelse.

Platetak har egenskaper som gjør at det uten tiltak beholder 
gløden lenge. Gjennom regelmessig vedlikehold kan du 
imidlertid påvirke utseendet og levetiden ytterligere på 
platetaket ditt. Regelmessig rengjøring og utbedringslakk  
på eventuelle skader er små, men viktige, tiltak for at et tak 
skal holde seg pent i mange år.
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Aluminiums- 
plater

Baksidelakk
Passiveringsjikt

Aluminium
Passiveringslag

Primer
Topplag

Stålplater

Baksidelakk
Passiveringsjikt
Sinklag

Stål
Zinkskikt

Passiveringslag
Primer

Topplag

Velg plater som 
passer i ditt miljø
Materialet som brukes i våre produkter er ofte 
Varmforsinket stål i ulike tykkelser, belegg og 
farger. Materialet får ulike egenskaper avhengig 
av hvor det skal brukes. Gjennom å behandle 
grunnmaterialet i flere sjikt oppnås en overflate 
som klarer alle tenkelige miljøpåvirkninger og 
kvalitetskrav. 

I de aller fleste miljøer fungerer varmeforsinkede stålplater 
utmerket. Ligger bygningen derimot i et miljø med saltholdig 
og fuktig luft, så er lakkerte aluminiumsplater et bedre valg. 

Stålplater
De fleste Armat-plater har en kjerne av høykvalitets stål. 
Stålets kvalitet og tykkelse velges ut fra ønskede egenskaper. 
Nærmest kjernen legges en moderne korrosjonsbeskyttelse 
som er en blanding av bl.a. sink, aluminium og magnesium.

Effektiv korrosjonsbeskyttelse
ArcelorMittals egenutviklede ZM Evolution er en moderne 
og høyeffektiv korrosjonsbeskyttelse bygget på en blanding 
av sink, aluminium og magnesium. ZM Evolution følges av et 
passiveringslag og av en sterk primer. Ytterst legges til slutt 
et topplag som kan tilbys i ulike typer med unike egenskaper 
tilpasset dine krav.

Vi tilbyr flere typer belegg. Les mer om oppbygging og 
egenskaper på vår hjemmeside armat.no.
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Aluminium
Aluminium er et utmerket alternativ i miljøer med saltholdig 
og fuktig luft. Aluminiumstaket har en oppbygning som 
påminner om stålplatens. Forskjellen ligger i sjiktet nærmest 
kjernen, der aluminium ikke krever samme oppbygging av 
korrosjonsbeskyttelsen. Aluminium er mykere og dermed noe 
mer følsomt for trykkskader. Les mer om aluminium på side 31.

Rett belegg
Allerede på stålverket utrustes stålet med belegg som 
avgjør ytelse og motstandskraft, og i tillegg egenskaper 
som utseende og farge. Armat tilbyr en rekke beleggtyper 
tilpasset for ulike forutsetninger. På armat.no kan du lese 
mer om hvilke belegg som best egner seg for ulike miljøer  
og bruksområder.

Rett farge
Å velge farve er ofte en stor beslutning. Fargene skal matche 
husets stil og arkitektur, men også passe inn i omgivelsene 
der du bor. 

For å gjøre det enklere for deg som 
kunde tilbyr vi takplater, veggpla-
ter, takrennesystem og tilhørende 
produkter i et rikt utvalg av farger. 
Fargeutvalget beskrives i store 
trekk på side 8. 

Fargene tilbys etter ulike be-
leggtyper, der hvert belegg 
har sin fordel basert på f.eks. 
miljøaggressivitet, struktur eller 
eventuelt prisbilde. 

Montering
Vil du gjøre det selv er våre profiler og plater lette å 
montere. Ta mål av tak/vegg og ta en prat med våre 
forhandlere som vil informere deg om hva du trenger  
av materiale, beslag, innfesting, tettebånd og lekting. 

På armat.no finner du et verktøy der du raskt kan beregne 
hvor mye materiale du behøver. På den måten får du et 
underlag for et tilbud fra din forhandler.

Hjelp av en fagmann kan bli nødvendig med f.eks. 
spesialbeslag, luftehatter og lignende. Dersom det har 
oppstått mekaniske skader som f.eks. riper i stålet under 
monteringen, så repareres dette gjennom rengjøring og 
maling med utbedringslakk.

Kontroller takhellingen 
Et av dine første trinn blir å kontrollere takets helling. 
Ifølge Hus AMA er den anbefalte hellingsvinkelen for ytter-
tak minimum 14 grader. Lavere takhellinger kan på visse 
profiler aksepteres, men forutsetter at en mer krevende 
leggeanvisning følges. Les mer på hjemmesiden vår.

AM Galant 510 kan med tett montering ifølge våre anvis-
ninger legges på tak ned til 8 graders helling.

Tak- og veggplaterTakrennesystem AM Galant 510

Takstein Original  Takstein Solstad Takstein Ambassadør   



ArcelorMittal forbeholder seg retten til endringer i sortimentet uten varsel. Forbehold om trykkfeil.
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HAIRPLUS POLYESTER, 25µm S K K S S K K K K S K S K

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

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

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

Mørk grå 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 - - -

Teglrød 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 - - -

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

Mørk rød 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 - - -
Mørk brun Armat 4806 NCS 8005-Y80R 0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -
Mørk grønn Armat 6003 NCS 7020-G50Y 0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -
Lys blå Armat 0530 NCS 4030-B 0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -

Mørk blå Armat 5009 NCS 5040-B
0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -
0,60 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -

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

Mørk sølv Armat 9007 __ 0,60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - -
HAIRPLUS MATT POLYESTER 35µm S K K K K K K K K S K S
Svart Armat 015 NCS 9000-N 0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 5 5 5
Teglrød Armat 762 NCS 5030-Y70R 0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 5 5 5
Rød Antic - blanding Armat 78TC __ 0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 5 5 5
Sølv, 25 µ Armat 9006 __ 0,60 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -
Mørk sølv, 25 µ Armat 9007 __ 0,60 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -
HAIREXCEL, 60µm S K K K K K K K K S S S
Hvit Armat 6880 NCS 0502-B 0,60 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -
Lys grå Armat 6799 NCS 3000 0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -

Mørk grå Armat 6715 NCS 7005-B20G
0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -
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

Teglrød 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

Sølv metallic Armat 6906 __
0,50 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -
0,60 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -

Mørk blå Armat 6509 NCS 5040-B 0,60 8 8 8 8 8 - - 8 8 - - -

5 henholdsvis 8 = Leveringstid: 5 henholdsvis 8 arbeidsdager, 
dag 1 = bestillingsdag før 10.00.
For kondensbeskyttelse Konisol tilkommer 5-10 arbeidsdager.

K = produseres i Karlstad  |  S = produseres i Sveg
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Nærmeste NCS

Nærmeste NCS

Nærmeste NCS

Av trykktekniske årsaker angis ikke fargene helt nøyaktig. 

Våre produkter finnes i et rikt utvalg av farger.  
I tabellen kan du selv kontrollere om fargevalget 
ditt er tilgjengelig i den platetykkelsen du 
ønsker.



ArcelorMittal forbeholder seg retten til endringer i sortimentet uten varsel. Forbehold om trykkfeil.

Veggprofiler
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Stort utvalg av veggprofiler
Å velge stål- eller aluminiumsplater som heldekkende veggmateriale 
gir en nærmest vedlikeholdsfri fasade. Kostnader til for eksempel å 
male på nytt minimeres, og fasaden din beholder gløden lengre helt 
uten tiltak. 

Ved å kombinere ulike farger og profiler kan bygningen også få et 
spennende og unikt utseende. 

Våre veggprofiler passer både store og små bygninger – fra  
den moderne funkisvillaen til større bygg for industri og landbruk. 
Platene kan også brukes til undertak. Tenk bare på å ta hensyn til 
lekteavstanden når du velger profil og platetykkelse.

I vårt sortiment kjenner du igjen veggprofilene på forkortelsen VP  
i produktnavnet.

VP =
 veggprofil



ArcelorMittal forbeholder seg retten til endringer i sortimentet uten varsel. Forbehold om trykkfeil.

Hairexcel, 60µmHAIRPLUS matt polyester 35µmHAIRPLUS Polyester, 25µm OBS! 
Kontroller at fargevalget ditt er 
tilgjengelig i ønsket platetykkelse i 
Fargeprogrammet på side 8.

Veggprofiler
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MATERIALE

Varmforsinket, lakkert stålplate (Aluminium*)
TYKKELSE

0,50 – 0,60 (0,50*) mm
VEKT

4,35 – 5,22 (1,51*) kg/m2

DEKKENDE BREDDE

1100 mm
LENGDE

500 – 6500 mm
PRODUKSJONSTYPE

Sveg

MATERIALE

Varmforsinket, lakkert stålplate
TYKKELSE

0,50 – 0,60 – 0,65 – 0,75 mm
VEKT

4,65 – 5,81 – 6,05 – 6,98 kg/m2

DEKKENDE BREDDE

1030 mm
LENGDE

500 – 8000 mm
PRODUKSJONSTYPE

Karlstad

En riktig økonomiprofil med stor dekkbredde. Utseendet 
påminner om lektet panel som gjør den til et svært 
populært alternativ. Passe til bolighus, forretningsbygg, 
industribygg og landbruksbygg

Finnes i to utførelser: en med glatt overflate og en med  
en liten knekk på den brede profiltoppen. 

Kan monteres både liggende og stående.

VP 16 | VP 16v

En populær veggprofil som leder tankene til lektet panelvegg.

Passer de fleste fasader. For innvendig og utvendig vegg i 
bolighus, forretningsbygg, industribygg og landbruksbygg etc. 
Kan monteres både liggende og stående.

VP 18

Hairexcel, 60µmHAIRPLUS matt polyester 35µmHAIRPLUS Polyester, 25µm OBS! 
Kontroller at fargevalget ditt er 
tilgjengelig i ønsket platetykkelse i 
Fargeprogrammet på side 8.

Av trykktekniske årsaker angis ikke fargene helt nøyaktig. 

Av trykktekniske årsaker angis ikke fargene helt nøyaktig.



ArcelorMittal forbeholder seg retten til endringer i sortimentet uten varsel. Forbehold om trykkfeil.

Hairexcel, 60µmHAIRPLUS matt polyester 35µmHAIRPLUS Polyester, 25µm OBS! 
Kontroller at fargevalget ditt er 
tilgjengelig i ønsket platetykkelse i 
Fargeprogrammet på side 8.

Hairexcel, 60µmHAIRPLUS matt polyester 35µmHAIRPLUS Polyester, 25µm OBS! 
Kontroller at fargevalget ditt er 
tilgjengelig i ønsket platetykkelse i 
Fargeprogrammet på side 8.

Veggprofiler
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VP 30
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MATERIALE

Varmforsinket, lakkert stålplate
TYKKELSE

0,50 – 0,60 – 0,65 – 0,75 (0,50*) mm
VEKT

4,79 – 5,74 – 6,23 – 7,18 (1,66*) kg/m2

DEKKENDE BREDDE

1000 mm
LENGDE

500 – 8000 mm (S) 
500 – 8000 mm (K)
PRODUKSJONSTYPE

Karlstad og Sveg

MATERIALE

Varmforsinket, lakkert stålplate 
TYKKELSE

0,50 – 0,60 –0,65 – 0,75 mm
VEKT

4,56 – 5,47 – 5,93 – 6,84 kg/m2

DEKKENDE BREDDE

1050 mm
LENGDE

500 – 8000 mm
PRODUKSJONSTYPE

Karlstad

En likesidet veggprofil egnet for de fleste bygningstyper. 
Passer til fasader for bolighus, forretningsbygg, industribygg 
og landbruksbygg både utvendig og innvendig. 

Kan monteres både liggende og stående.

VP 20 LS

En noe mer kraftfull veggprofil som gir fasaden en sterkere 
karakter. Kan monteres både liggende og stående. Passer til 
bolighus, forretningsbygg, industribygg og landbruksbygg.

Finnes også med en V-knekk for deg som ønsker noen 
ekstra linjer i stålplaten.

VP 30 | VP 30v

Av trykktekniske årsaker angis ikke fargene helt nøyaktig. 

Av trykktekniske årsaker angis ikke fargene helt nøyaktig. 



ArcelorMittal forbeholder seg retten til endringer i sortimentet uten varsel. Forbehold om trykkfeil.

Hairexcel, 60µmHAIRPLUS matt polyester 35µmHAIRPLUS Polyester, 25µm OBS! 
Kontroller at fargevalget ditt er 
tilgjengelig i ønsket platetykkelse 
i Fargeprogrammet på side 8.
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GRANIT, 55µm

Armat 9006 __

Armat 9007 __

Armat 7040 NCS 3502B

Armat 9002 NCS 1002-G50Y

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 __

Veggprofiler

MATERIALE

Varmforsinket, lakkert stålplate 
TYKKELSE

0,50 – 0,60 – 0,65 – 0,75 mm 
VEKT

5,36 – 6,43 – 6,97 – 8,04 kg/m2

DEKKENDE BREDDE
894 mm 
LENGDE

500 – 14100 mm
PRODUKSJONSTYPE

Karlstad

En solid profil som gir fasaden et sterkt arkitektonisk 
inntrykk. VP 45 gir fasaden en kraftfull dybde. Passer til 
bolighus, forretningsbygg, industribygg og landbruksbygg.

Ved å blande liggende og stående profil kan du skape din 
egne unike fasade.

VP 45

MATERIALE

Varmforsinket, lakkert stålplate 
TYKKELSE

0,60 mm (ZM 0,5 mm)
VEKT

5,74 kg/m2

DEKKENDE BREDDE

1000 mm 
LENGDE

500 – 8000 mm
PRODUKSJONSTYPE

Karlstad

Moderne sinusprofil med myke former. 
Kan monteres stående og liggende. 

Populær både ved nybygging og 
renovering.

Sinus 27 V

Av trykktekniske årsaker angis ikke fargene helt nøyaktig.

Nærmeste NCS

Nærmeste NCS

Av trykktekniske årsaker angis ikke fargene helt nøyaktig.
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Veggplater - Tilbehør

Tilbehør-Veggplater
Armat-programmets beslag og tilbehør er 
spesialtilpasset for våre plateprofiler, og 
fargeavstemte for å matche vårt profilprogram. 

Tilbehøret holder det samme høye funksjons- og 
holdbarhetsnivået som resten av vårt sortiment. 
Et komplett kjøp av Armat-produkter garanterer 
derfor trygghet i lang tid fremover.

Overgangsbeslag 250/150/2000 mm

Overgangsbeslag 150/150/2000 mm

Innerhjørne 140/140/2000 mm

Ytterhjørne 140/140/2000 mm

Gradrenne 200/200/2000 mm

Tettebånd Profilerte tettebånd 
for flere ulike profiler

Tettebånd 
Universal

I flere dimensjoner 
som passer de fleste 
profiler

Farmerskrue
Sideoverlappings-
skrue

4,9x35 mm
4,8x20 mm

Hylse Magnet/Fjær

Utbedringslakk
Lakkstift

I flere farger,  
12 ml

Høy tilgjengelighet
Vi lagerfører et standardsortiment for rask og enkel levering. 
Finnes det ønsker om spesialbeslag kan vi som regel 
imøtekomme dette. Profiltegninger og dimensjonsmål finner 
du på vår hjemmeside armat.no.

I brosjyren vises noen eksempler. Du kan lese mer om våre 
tilbehør på armat.no, eller forhør deg hos din forhandler.
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Takprofiler

Takprofiler for ethvert hus
Skal du renovere eller bygge nytt? Da er takplater et alter-
nativ å overveie. Stål passer utmerket til både moderne og 
tradisjonelle bygninger. Velg fra et rikt utvalg av farger  
og belegg, her får du alle muligheter til å gi huset ditt det  
utseende du ønsker. Platene har også en holdbarhet som  
garanterer minimalt vedlikehold og lang levetid.

I vår sortimentpresentasjon kjenner du igjen takprofilene  
på forkortelsen TP i produktnavnet.

Kondensbeskytt ditt kalde tak med Konisol 
Når varm luft når en kald stålplate dannes kondens. En kondens-
beskyttelse er et belegg som binder kapillært vann som kan oppstå på 

platenes underside. Belegget leder vannet i takhellingens retning, 
mellom små fibrer mot takfot der den drypper av. 

Ved lav takhelling klarer kondenssystemet å binde  
350-400 g/m2 plate.

TP =
 takprofil
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Hairexcel, 60µmHAIRPLUS matt polyester 35µmHAIRPLUS Polyester, 25µm OBS! 
Kontroller at fargevalget ditt er 
tilgjengelig i ønsket platetykkelse 
i Fargeprogrammet på side 8.

Hairexcel, 60µmHAIRPLUS matt polyester 35µmHAIRPLUS Polyester, 25µm OBS! 
Kontroller at fargevalget ditt er 
tilgjengelig i ønsket platetykkelse 
i Fargeprogrammet på side 8.

15

TP16 er en lav profil med stor dekkbredde. Et økonomisk 
alternativ som gir deg mye for pengene. Passer til bolighus, 
forretningsbygg, industribygg og landbruksbygg.

Utrustet med vannlås som gir ekstra sikkerhet mot at vannet 
trenger inn under platene i sideoverlapp. 

TP 16

En takprofil som passer for bolighus, forretningsbygg, 
industribygg og landbruksbygg.

Utrustet med vannlås som gir ekstra sikkerhet mot at vannet 
trenger inn under platene i sideoverlapp. 

TP 18

MATERIALE

Varmforsinket, lakkert stålplate (Aluminium*)
TYKKELSE

0,50 – 0,60 (0,50*) mm
VEKT

4,36 – 5,22 (1,51*) kg/m2

DEKKENDE BREDDE

1100 mm
LENGDE

500 – 6500 mm
PRODUKSJONSTYPE

Sveg

MATERIALE

Varmforsinket, lakkert stålplate
TYKKELSE

0,50 – 0,60 – 0,65 – 0,75 mm
VEKT

4,65 – 5,58 – 6,05 – 6,98 kg/m2

DEKKENDE BREDDE

1030 mm
LENGDE

500 – 14100 mm
PRODUKSJONSTYPE

Karlstad

Takprofiler

Av trykktekniske årsaker angis ikke fargene helt nøyaktig. 

Av trykktekniske årsaker angis ikke fargene helt nøyaktig. 
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Hairexcel, 60µmHAIRPLUS matt polyester 35µmHAIRPLUS Polyester, 25µm OBS! 
Kontroller at fargevalget ditt er 
tilgjengelig i ønsket platetykkelse 
i Fargeprogrammet på side 8.

Hairexcel, 60µmHAIRPLUS matt polyester 35µmHAIRPLUS Polyester, 25µm OBS! 
Kontroller at fargevalget ditt er 
tilgjengelig i ønsket platetykkelse 
i Fargeprogrammet på side 8.

Takprofiler

TP 20 LS

16

MATERIALE

Varmforsinket, lakkert stålplate (Aluminium*)
TYKKELSE

0,50 – 0,60 - 0,65 - 0,75 (0,50*) mm
VEKT

4,79 – 5,75 - 6,23 - 7,18 (1,66*) kg/m2

DEKKENDE BREDDE

1000 mm
LENGDE

500 – 8000 mm 
500 – 14100 mm (K)
PRODUKSJONSTYPE

Karlstad og Sveg

MATERIALE

Varmforsinket, lakkert stålplate
TYKKELSE

0,50 – 0,60 mm
VEKT

4,79 – 5,75 kg/m2

DEKKENDE BREDDE

1000 mm
LENGDE

800 – 8000 mm
PRODUKSJONSTYPE

Sveg

TP 20 OL

Vår mest etterspurte takplate. En likesidet takprofil tilpasset  
for bolighus, forretningsbygg, industribygg og landbruksbygg.

Utrustet med en vannlås som gir ekstra sikkerhet mot at 
vann trenger inn under platen i sideoverlapp.

En riktig klassiker! Takprofil i tidløst snitt som benyttes  
på mange bygninger. Passer for bolighus, forretningsbygg, 
industribygg og landbruksbygg.

Utrustet med en vannlås som gir ekstra sikkerhet mot at 
vann trenger inn under platen i sideoverlapp. 

Av trykktekniske årsaker angis ikke fargene helt nøyaktig. 

Av trykktekniske årsaker angis ikke fargene helt nøyaktig. 



ArcelorMittal forbeholder seg retten til endringer i sortimentet uten varsel. Forbehold om trykkfeil.

HAIRPLUS Polyester, 25µm OBS! 
Kontroller at fargevalget ditt er 
tilgjengelig i ønsket platetykkelse 
i Fargeprogrammet på side 8.

Hairexcel, 60µmHAIRPLUS matt polyester 35µmHAIRPLUS Polyester, 25µm OBS! 
Kontroller at fargevalget ditt er 
tilgjengelig i ønsket platetykkelse 
i Fargeprogrammet på side 8.

TP 45

Sinus 27 T

889

27

111

17

MATERIALE

Varmforsinket, lakkert stålplate
TYKKELSE

0,50 – 0,60 – 0,65 – 0,75 mm
VEKT

5,36 – 6,43 – 6,97 – 8,03 kg/m2

DEKKENDE BREDDE

894 mm 
LENGDE

500 – 8000 mm
PRODUKSJONSTYPE

Karlstad

MATERIALE

Varmforsinket, lakkert stålplate
TYKKELSE

0,60 mm 
VEKT

5,74 kg/m2

DEKKENDE BREDDE

889 mm 
LENGDE

500 – 8000 mm
PRODUKSJONSTYPE

Karlstad

En sterk takprofil som passer for ulike hus, bolighus, 
forretningsbygg, industribygg og landbruksbygg.

Utrustet med en vannlås som gir ekstra sikkerhet mot  
at vann trenger inn under platen i sideoverlapp. 

Profilen for deg som vil gi taket ditt et tradisjonelt utseende. 
Den myke sinusprofilen passer både moderne og eldre hus. 

Profilen har ikke vannlås, og monteres derfor med ekstra 
overlapp for å oppnå god tetting i sideoverlapp. Skjøtes  
over to profiltopper med 889 mm dekkbredde.

Av trykktekniske årsaker angis ikke fargene helt nøyaktig. 

Av trykktekniske årsaker angis ikke fargene helt nøyaktig. 

Takprofiler
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Høyprofil

18

TP 127Y (yttertak)
TP 127Y brukes på yttertak der bæreevne over lengre 
spennvidder kreves. Egnede bruksområder er f.eks. 
skjermtak og carporter. 

Profilen brukes som kaldt yttertak, og skal brukes slik at 
sideoverlapp skjer i profiltopp. Dette gjøres for å redusere 
risikoen for at vann trenger inn. Montering av tettebånd 
og sideoverlapp tetter ytterligere.

MATERIALE

Varmforsinket, lakkert 
stålplate (svart)/galv
TYKKELSE

0,70 – 1,50 mm
VEKT

8,58 - 18,39 kg/m2

TP 127 I (innertak)
TP 127I er et utmerket alternativ som innertak i varme 
miljøer som kjøpesentre, lagerlokaler, industri- og 
arenabygninger.  

Profilen brukes med brede profiltopper oppover, og gir  
på den måten støtte for inntilliggende isolering. Skjøting 
skjer i profilbunnen.

DEKKENDE BREDDE

960 mm
LENGDE

1500 – 15000 mm
PRODUKSJONSTYPE 

Karlstad

MATERIALE

Varmforsinket, lakkert 
stålplate (vit)/galv
TYKKELSE

0,70 – 1,50 mm
VEKT

8,58 - 18,39 kg/m2

DEKKENDE BREDDE

960 mm
LENGDE

1500 – 15000 mm
PRODUKSJONSTYPE 

Karlstad
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Mønekam 175/175/2000 mm

Vindski 125/60/2000 mm

Raft 135/60/2000 mm

Gradrenne 240/240/2000 mm

Gradrenne 
dybde

145/145/2000
200/200/2000 mm

Overgangsbeslag 250/150/2000 mm

Overgangsbeslag 150/150/2000 mm

Overgang Ned
Overgang Opp

200/200/2000 mm

Tettebånd Profilerte tettebånd 
for flere ulike profiler

Tettebånd 
Universal

I flere dimensjoner 
som passer de fleste 
profiler

Farmerskrue
Overlappingsskrue

4,9x35 mm
4,8x20 mm

Hylse Magnet/Fjær

Gummistuss I flere dimensjoner,  
hylse 8 mm

Utbedringslakk
Lakkstift

I flere farger,  
12 ml

Har du full kontroll på takrennene?
Legger du nytt tak på et eldre hus? Da er det sannsynligvis 
også på tide med nye takrenner og nedløpsrør. Tenk på at 
kroker for takrenner og rafter skal monteres før du begynner å 
legge takplatene. Les mer om takrennesystem på side 27-29.

Profiltegninger og mål finner du på armat.no

I vårt brede sortiment finner du også tilbehøret  
for ditt prosjekt. Selvsagt i samme høye kvalitet 
som platene.

I brosjyren vises noen av de vanligste eksemplene. 
Les mer om vårt tilbehør på armat.no, eller ta  
kontakt med din forhandler.

Takprofiler | Tilbehør

Tilbehør - Takprofiler
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Takprofiler

20

MATERIALE

Varmforsinket, lakkert  
stålplate
TYKKELSE

0,60 mm 
VEKT

3,90 kg/m2

AM Galant 510. Kan monteres direkte på papptak.

510

25

AM Galant 510

Elegant raftløsning uten synlig 
innfesting der takplatene hektes 
fast i den unikt utformede raften.

Gi taket ditt et klassisk båndtekket utseende.

AM Galant 510 er en smart profil som bestilles 
etter mål og legges enkelt med klikkteknikk.  
Passer alle typer hus, fra moderne funkisvillaer  
til hus i eldre stil, og egner seg godt både for  
nybygging og renovering.

DEKKENDE BREDDE

510 mm
LENGDE

1500 – 8000 mm,  
lengre lengder finnes  
mot tillegg

PRODUKSJONSTYPE

Karlstad
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Takprofiler | farger og tilbehør
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Last ned vår utførlige monteringsanvisning på armat.no 
for å se hvor enkelt det er å legge dette vakre taket.

Mønekam AMG 
180x180 mm

Vindski  AMG  
135x120 mm

Møne -Pulttak  AMG 
115x120 mm

Gradrenne  AMG 
230x230 mm

Raft  AMG  
210x70 mm
210x120 mm

Overgang forsenket  
AMG 130x145 mm

Overgang AMG 
130x170 mm

Innfestingsskinne  
AMG 55, svart

Klammer AMG  
65x15 mm, svart

Overgang Ned AMG 
200x200 mm

U-profil AMG  
60x28 mm,  
svart, 500 mm og  
2 000 mm

Tetning FastFlash 280  
og 560, 5m/rull

Overgang Opp AMG 
200x200 mm

Z-profil AMG  
30x28 mm, svart, 500 
mm

Tetningsmasse  Runotex 
Tix Transparent

  Lakkstift 12 ml, for  
utbedring av lakkskader

Monteringsskrue  
4,2x25 ulakket

Coronaskrue  
4,8x22Ks lakket
Coronaskrue  
4,8x35Ks lakket

AM Galant 510 – farger og tilbehør
GRANITE, 55µm PLATENS 

TYKKELSE

Mørk grå Armat 7011 NCS 7005-B20G 0,60

Svart Armat 9005 NCS 9000-N 0,60

Teglrød Armat 8004 NCS 4040-Y80R 0,60

Sølv metallic Armat 9006 __ 0,60

Mørk sølv Armat 9007 __ 0,60

Irrgrønn Armat 6021 NCS 3020-G10Y 0,60

Mørkrød Armat 3009 NCS S55040-
Y80R 0,60

Aluzink __ __ 0,60

Ditt valg av AM Galant 510 gir deg seks farger å 
velge mellom.

Tenk også på å kontrollere hvilket tilbehør du 
trenger. Vi har et standardsortiment på lager for 
rask og enkel levering, men vi kan også oppfylle 
visse ønskemål om spesialbeslag.  
Kravene til tilbehørets funksjon og  
holdbarhet er like høye som på  
sortimentets øvrige produkter.

Av trykktekniske årsaker angis ikke fargene helt nøyaktig.. Produseres i  Karlstad.

”Klart på ett klick”

MONTERINGSANVISNING – AM Galant 510 

DEKKENDE BREDDE

510 mm
LENGDE

1500 – 8000 mm,  
lengre lengder finnes  
mot tillegg

PRODUKSJONSTYPE

Karlstad

NÆRMESTE
NCS
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Taksteinsplater
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Økende forsuring av miljøet innebærer økende problem med begroelse på våre tak. Stål- og aluminiumsplater 
har en sterk motstandskraft mot mosedannelse, noe som gjør at taket ditt ser nytt og pent ut lenge.

Attraktive tak med genuin 
teglsteinskarakter

Eksklusiv design og høy kvalitet
Taksteinsplater fra Armat gir taket på huset ditt et vakkert, 
teglsteinslignende utseende. Samtidig får du et tak som er 
godt tilpasset vårt nordiske klima, med lang levetid og  
minimale krav til vedlikehold. 

Styrken, dekkbredden og den lave vekten på våre tak- 
steinsplater gir også en rekke ekstra fordeler ved transport 
og montering. 

Velg taksteinsplater fra Armat når du vil ha valgfrihet. Vårt program er bredt og gir 
deg store muligheter for individuelle valg av både profiler, farger og overflatebelegg. 
På den måten kan du gi huset ditt nøyaktig den karakteren du ønsker.

Platene kan levereres i ønskede lengder.

 

Flere modeller, alle tilbehør
Vårt program omfatter taksteinsplatene Original, Classic  
og Ambassadør, alle med spesifikke egenskaper og detaljer. 

Sortimentet inneholder også tilbehør som f.eks. møne, 
 vindskiplater, rafter og gradrenneplater i tillegg til nød- 
vendige detaljer som tettebånd, stusser og skruer.

TAKSTEINSPLATE ORIGINAL     SVART TAKSTEIN CLASSIC    TEGLRØD TAKSTEINSPLATE AMBASSADØR     RØD ANTIC
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Taksteinsplater
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Taksteinsplaten Original i enkelbuet design med matt/blank overflatefinish gir taket ditt den rette, genuine teglsteinsfølelsen. 
I tillegg får du stålplatens alle fordeler. Original er et utmerket alternativ når du vil ha et vakkert, holdbart og lettlagt tak til 
en rimelig pris.

Original

OBS! 
Kontroller at fargevalget ditt er 
tilgjengelig i ønsket platetykkelse 
i Fargeprogrammet på side 8.

MATERIALE

Varmforsinket, lakkert stålplate
TYKKELSE

0,50 mm 
VEKT

4,73 kg/m2

DEKKENDE BREDDE

1050 mm
OVERLAPP VED SKJØTING

120 mm
LENGDE

470 – 6500 mm 
Ved lengde over 6500 mm skal taksteinsplaten skjøtes
PRODUKSJONSTYPE

Sveg

Av trykktekniske årsaker angis ikke fargene helt nøyaktig. 

Hairexcel, 60µm

Trød / Svart / Mgrå

HAIRPLUS matt polyester 35µm

Antic / Trød / Svart
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Trød / Svart / Mgrå

Taksteinsplater

Hairexcel, 60µmHAIRPLUS matt polyester 35µm

Antic / Trød / Svart

HAIRPLUS Polyester, 25µm

Trød / Svart

OBS! 
Kontroller at fargevalget ditt er 
tilgjengelig i ønsket platetykkelse 
i Fargeprogrammet på side 8.

Classic er alternativet når du vil ha et vakkert, holdbart  
og lettlagt tak og samtidig holde kostnadene nede. 

Classic i enkelbuet design, med matt/blank overflatefinish, 
gir den rette, genuine teglsteinsfølelsen og samtidig alle 
fordelene med stålplater. 

Classic

MATERIALE

Varmforsinket, lakkert stålplate 
TYKKELSE

0,50 mm
VEKT

4,73 kg/m2

DEKKENDE BREDDE

1050 mm
OVERLAPP VED SKJØTING

120 mm
LENGDE

470 – 6500 mm 
Ved lengde over 6500 mm skal taksteinsplaten skjøtes
PRODUKSJONSTYPE

Karlstad

Av trykktekniske årsaker angis ikke fargene helt nøyaktig. 
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Taksteinsplater

HAIRPLUS matt polyester 35µm OBS! 
Kontroller at fargevalget ditt er 
tilgjengelig i ønsket platetykkelse 
i Fargeprogrammet på side 8.

40

1000

200 350 350

25

40

1000

200 350 350

25

40

1000

200 350 350
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Ambassadør er den mest eksklusive taksteinsplaten i vårt 
produktprogram. Et gjennomtenkt kvalitetsprodukt som  
gir taket ditt den maksimale teglsteinsfølelsen. 

Ambassadør har en ekstra dyp profil med nedbøyd kant  
i avslutningen.

Standard steglengde 350mm, kan forandres i fra 300 til 450 mm.

Ambassadør

MATERIALE

Varmforsinket, lakkert stålplate (alternativt lakkert 
aluminium*)  
TYKKELSE

0,50 (0,60*) mm 
VEKT

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

DEKKENDE BREDDE

1000 mm
OVERLAPP VED SKJØTING

90 mm
LENGDE

440 – 6500 mm 
Ved lengde over 6500 mm skal taksteinsplaten skjøtes
PRODUKSJONSTYPE

Sveg

Av trykktekniske årsaker angis ikke fargene helt nøyaktig.

Hairexcel, 60µm

Antic / Trød / Svart Trød / Svart / Mgrå
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Tilbehør - Taksteinsplater
I vårt brede sortiment finner du også tilbehøret 
for prosjektet ditt, selvsagt med samme høye 
kvalitet som platene våre. 

Brosjyren inneholder noen eksempler. Les mer 
om vårt tilbehør på armat.no, eller ta kontakt 
med din forhandler.

Har du full kontroll på takrennene?
Legger du nytt tak på et eldre hus? Da er det sannsynligvis 
også på tide med nye takrenner og nedløpsrør. Tenk på at 
kroker for takrenner og rafter skal monteres før du begynner å 
legge takplatene. Les mer om takrennesystem på side 27-29.

Profiltegninger og mål finner du på armat.no

Møneplate L=2150 mm 
Montert dekker hver 
møneplate 2000 mm

Endelokk

Vindski 155/70/2000 mm

Vindski 125/60/2000 mm

Raft 135/60/2000 mm

Gradrenne 240/240/2000 mm

Gradrenne 
dybde

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

Overgangsbeslag 250/150/2000 mm

Overgangsbeslag 150/150/2000 mm

Tettebånd 
Universal

I flere dimensjoner 
som passer de fleste 
profiler

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

Hylse Magnet/Fjær

Gummistuss I flere dimensjoner

Utbedringslakk
Lakkstift

I flere farger, 12 ml

Taksteinsplater | Tilbehør
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Takrennesystem

Rett takrennesystem er en pryd for huset, og 
forhindrer fuktskader i lang tid. Armat tilbyr et 
omfattende program av takrenner, nedløpsrør og 
tilbehør for optimal takavrenning for huset ditt. 
Produktene finnes i flere ulike farger – alt for å  
gi huset det lille ekstra.

Delene i vårt gjennomtenkte takrennesystem har svært god 
passform som gir en rask og enkel montering. 
Systemdelene finnes i flere dimensjoner:  
Nedløp:  75, 90, 100 og 120 mm 
Takrenner:  100, 125 og 150 mm

Valget av dimensjon styres av takovereflaten som systemet 
skal lede bort vannet fra. Mer informasjon finner du på 
armat.no.

Alle delene produseres med moderne robotteknologi  
som gir en enestående nøyaktighet. Produksjonen følger 
Europastandard EN 612, som stiller svært høye krav.  
Typegodkjent av SITAC nr. 0202/02.

Med effektive  
takrennesystem 
øker takets  
levetid

• Videreutviklet system designet for enklest 
 mulig montering

• Kvalitetsmateriale som opprettholder 
 produktenes gode passform

• Sterkt beleggsystem som tåler værets harde  
 påkjenninger

• 15 ÅRS GARANTI på flerlagsbelegg gir 
 trygghet for både montør og sluttbruker



ArcelorMittal forbeholder seg retten til endringer i sortimentet uten varsel. Forbehold om trykkfeil.

Takrennesystem

Luftet
R 76

R 42

R 01

R 03

R 20

R 70

R 79

R 09

R 02

R 11
R 12
R 13

R 15

R 19

R 23

R 24

R 83

R 82
R 80

R 94

R 91

R 15

R 50

R 25

R 35/40

R 41

R 26

Mørk sølv

Brun

Hvit

Rød 

Aluzink

Sølv 

Teglrød

Mørk grå 

Svart 

044

434

001

758

Aluzink

045

742

087

015

STANDARDFARGER
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Av trykktekniske årsaker angis ikke 
fargene helt nøyaktig. 

OVERSIKTSBILDE AV VÅRT TAKRENNESYSTEM
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Takrennesystem

R 01 Takrenne
100/125/150
2000, 3000, 4000, 
5000, 6000 mm 

R 02 Rennevinkel   
innv. 90 gr*
100/125/150

*(spesial for 45 gr hjørne)

R 03 Rennevinkel  
utv 90 gr* 
100/125/150

*(spesial for 45 gr hjørne)

R 06 Rennekrok 
lang 210
100/125/150

R 07 Rennekrok
mellom 160
100/125/150

R 08 Rennekrok 
kort
100/125/150

R 09 Endebunn
100/125/150

R 10 Rennekrok 
kort 27gr
100/125/150

R 11
R 12
R 13

Kum 
R 11 – 100
R 12 – 125 
R 13 – 150

R 15 Bend
70 gr
75/90/100/120

R 16 Overspylingsdeksel
innervinkel

R 17 Overspylingsdeksel
rett

R 19 Mellomstykke
75/90/100/120
1000 mm

R 20 Nedløpsrør
75/90/100/120
2500, 3000, 4000, 
5000, 6000 mm

R 23 Veggfeste
for trevegg 
75/90/100/120

R24 Veggfeste

R 25 Veggfeste
for murvegg
75/90/100/120

R 26 Utkast
75/90/100/120

R 27 Brønnkrave
75/90/100/120

R 29 Vannsil
plast

R 30 Stagband

R 35
R 40

Grenrør
60-75 gr
75/90/100

R 38 Vanntrakt
75/90/100/120

R 41 Fellbart utkast 
75/90/100 

R 42 Rennskjøt
100/125/150 

R 50 Spiker Veggfeste 
L=125, 150, 175 mm

R 55 Fotrennekrok

R 56 Rensetrakt
plast  

R 57 Muff til rensetrakt
plast 

R 58 Rensetrakt Lövis
selvrensende
plast 

R70 Rennekrok
125

R76 Rennekrok
125

R79 R79
Flat

- Luftetkrok
125

R 80 Flexikrok
fjær for- og bakkant 
100/125/150 

R 82 Flexikrok
fast 
100/125/150

R 83 Flexikrok
kompakt og fast
100/125/150

R 84 Justerbar krok
125

(Bild saknas)

R 89 Skjøterør
75/90/100

R 91 Hakfeste

R 94 Flexi distans
10/18/28 gr

- Stigesikring utv

15 års garanti på våre flerlagsbelegg gir 
trygghet både for montør og sluttbruker.
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ArcelorMittal forbeholder seg retten til endringer i sortimentet uten varsel. Forbehold om trykkfeil.

Formatplater

30

Av proffer, for proffer
AMM & AMS, vår varmegalvaniserte plan- og bånd- 
tekkingsplate, gir platene ekstra lang levetid gjennom  
markedets mest kraftfulle belegg. 

Platene inneholder ingen kromater eller tungmetaller, og  
er helt gjenvinnbar. Dette gjør den til et godt miljøvalg. 

AMM & AMS gir mange fordeler:

    Ripebestandig
  Fargebestandig
  Korrosjonsbestandig 
  20 års garanti (i C4-miljø)

Båndtekkingsproduktene selges kun via 
blikkenslageren og stålgrossister. Dette er  
fordi monteringen krever faglært blikkenslager.

Vakkert, funksjonelt og slitesterkt
I prinsipp kan alle bygninger med skrå tak dekkes med  
båndtekkingsplater. To alternative metoder tilbys: plate-  
eller båndtekking. 
Platetekking, den tradisjonelle metoden hvor man med  
utgangspunkt i plateformatet falser sammen platene  
med både stående- og tverrfalser. 
Ved båndtekking, som i dag er den vanligste metoden,  
falses takoverflatene kun sammen med stående falser.  
Din blikkenslager vet hva som er best for nettopp ditt hus.



ArcelorMittal forbeholder seg retten til endringer i sortimentet uten varsel. Forbehold om trykkfeil. 31

Aluminiumstaket har en oppbygning som minner om stålpla-
tens. Forskjellen ligger i laget nærmest kjernen der alumini-
um ikke krever samme korrosjonsbeskyttelse.  
Aluminiumsplater er mindre følsomme enn stålplater når  
det gjelder skader i fargesjiktet, og gir – i de fleste miljøer – 
lengre levetid, men til en høyere kostnad en stålplater.

TP 16
Lav profil med stor dekkbredde. Et 
økonomisk alternativ som gir deg 
mye for pengene. Passer til bolighus, 
forretningsbygg, industribygg og 
landbruksbygg. Utrustet med vannlås for ekstra sikkerhet 
mot at vannet trenger inn under platen i sideoverlapp. Les 
mer på side 15.

Takplater og taksteinsplater i aluminium
Aluminium er et utmerket alternativ, fremfor alt i miljøer 
med saltholdig og fuktig luft. I Europa begynte man å  
bruke aluminium som byggmateriale på slutten av 
1800-tallet, og det finnes eksempler på taktekkinger  
fra den tiden som fremdeles er intakte.

TP 20 LS
En likesidet takprofil for bolighus, 
forretningsbygg, industribygg og 
landbruksbygg. Utrustet med en 
vannlås som gir ekstra sikkerhet 
mot at vann trenger inn under platen i sideoverlapp. 
Les mer på side 16.

Ambassadør
Den mest eksklusive taksteinsplaten i 
vårt aluminiumsprogram gir taket ditt 
maksimal teglsteinsfølelse. 

Ambassadør har en ekstra dyp profil med nedbøyd kant i 
avslutningen. Les mer på side 25.

ALUMINIUM  
Polyester, 25µm   PLATENS TYKKELSE

Svart 015 0,50 – 0,60 mm

Teglrød  742 0,50 – 0,60 mm

Vit 010 0,50 mm

Av trykktekniske årsaker angis ikke fargene helt nøyaktig. 

Aluminium
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Takstige

Taksikkerhet

Stigetrinn

Takbro

Snøfangersystem

Sett taksikkerheten først
Taket er en utsatt arbeidsplass. Blikkenslagere, vaktmestere og 
feiere klatrer daglig langs takmøner i regn, snø og vind for å ut-
føre sitt arbeid. Sikkerheten er også like viktig for den som pas-
serer under taket ettersom fallende snø, is og andre gjenstander 
kan forårsake alvorlige skader. Med rett sikkerhetsarrangement 
reduseres risikoen vesentlig.

Armat har sikkerhetsløsninger for alle 
tak og behov. 

På arbeisdtilsynet.no finner du 
regler for snøfangersystem som 
gjelder for ulike snøsoner. Her finnes 
det også informasjon om påkrevet 
taksikkerhet for ulike takhellinger og 
takhøyder.

Snøfangersystem
Et stilrent snøfangersystem som 
monteres med en (av oss godkjent) 
innfesting etter at platene er lagt. 
Skjøtes enkelt sammen i seksjoner. 
Finnes i flere farger. Godkjent for 
innfesting i platetak på min 0,5 mm.

Takstige
Takstige som er praktisk for alt fra 
lavt hellende til bratte tak. Stigen fin-
nes i 1 meters lengder. Skjøtes enkelt 
til ønsket lengde. Finnes i flere farger. 
Godkjent for innfesting i platetak på 
min 0,5 mm.

Stigetrinn
Løse, enkle stigetrinn som ettermon-
teres på takplatene. Innfesting gjøres i 
platenes profilbunn med egnet skrue. 
Finnes i flere farger. Godkjent for inn-
festing i platetak på min 0,5 mm.



Vedlikehold
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Ta godt vare på taket ditt

Ligger det skrot på takplatene? Løse partikler kan forårsake korrosjon siden overflaten 
under skrotet forblir fuktig.
Tiltak: Fjern skrotet slik at platens overflate får mulighet til å tørke.  

Ligger det borespon, løse festeanordninger eller andre metallformål direkte på taket? 
Disse kan forårsake rustdannelse.
Tiltak: Fjern spon og metallgjenstander.

Har det samlet seg skrot i takrenner, gradrenner og lignende? Tilstoppede renner øker 
risikoen for korrosjon og dermed vannlekkasje inn i bygningen.
Tiltak: Rens bort skrot som binder fukt og korrosive emner.

Hvordan står det til med festeanordninger? Feilaktig fastsatte festeanordninger kan 
forårsake både lekkasje og rustdannelse.
Tiltak: Bytt ut feilaktig festeanordning. Er gjengene nedslitte/ødelagte, bytt til grovere 
dimensjon.

Finnes det skader i fargesjiktet som kan øke risikoen for korrosjon? Kontroller også 
regelmessig mens bygningen er ny.
Tiltak: Vurder utbedring, maling på nytt eller bytte av plater avhengig av skadens type 
og omfatning.

Hvordan ser fargen ut? Se etter tegn på fargeforandringer eller sprekkdannelser i 
overflaten, spesielt der regnet ikke kan skylle platene rene.
Tiltak: Ta rede på tilstanden og vurder om vask, rengjøring, behandling av 
kantkorrosjon, utbedringslakkering eller maling på nytt er nødvendig.

Forekommer det kantkorrosjon på klippekanter ved overlappende plater og plateender?
Tiltak: Rengjør den skadede kanten. Eventuelt kan den behøve å males om på nytt.

Et platetak er et bekymringsfritt tak. Regnet er ofte nok til å holde 
takplatene rene. Løv og kvister kan imidlertid bli sittende fast i vinkler, og bør 
da renses bort. Husk at dette også gjelder takrennene dine.

Smussavleiringer som ikke skylles bort av regnet kan fjernes med en myk 
børste og varmt vann. Høytrykksvask fungerer også bra, men tenk på å ikke 
bruke for høyt trykk. 

La oss i syv korte punkter få gi deg noen korte tips om hvordan du gjennom 
kontroll og pleie maksimerer levetiden på platetaket ditt.

På armat.no leser du mer om hvordan du på beste måte tar vare på taket ditt.
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Under varemerket ArcelorMittal Prosjekt finner 
du vårt program av stål- og aluminiumsplater 
for objektmarkedet. Et omfattende og nøye 
sammensatt sortiment rettet mot arkitekter, 
konstruktører, byggentreprenører, hallbyggere 
og prosjektører.

Kvalitetsplater fra 
verdens største 
stålprodusent

Tekniske tak 
Smarte løsninger for idrettsarenaer, konserthaller,  
kjøpesentre og logistikksenter som klarer alt fra varme-
komfort og brannsikkerhet til fukt og lydisolering. 

Innovative løsninger  
Med oppfinnsomme løsninger for tak, gulv og fasader 
skapes bygninger like unike som drømmene dine.

Lysinnslipp
Lysinnslipp av glassfiberarmert polyester kombinerer 
styrke og slagfasthet med lav vekt.

34

Vår eier er ArcelorMittal, verdens største 
stålprodusent med gruver, stålverk og 
videreforedling i over 60 land. Konsernet tilbyr 
kvalitetsstål for kjøretøy- og hvitvareindustrien, 
men er også en ledende aktør innen 
byggsektoren.

ArcelorMittal Construction er den del av konsernet som 
utvikler, produserer og selger tynnplateløsninger for byg-
gebransjen. Under varemerkene Armat™ og ArcelorMittal 
Prosjekt markedsføres tak og fasadeplater for alt fra villaer 
og flerbolighus til omfattende byggeprosjekter.  

Innovasjon viser veien fremover
På ArcelorMittal ser vi kreativitet og innovasjon som 
grunnleggende for vår fremgang. Stål- og aluminiumsplater 
har unike egenskaper og gir en kombinasjon av funksjon 
og estetikk. Materialets styrke, allsidighet og attraktive 
utseende tiltaler både arkitekter og ingeniører. 

Kundetilpasset stål 
for store prosjekter
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Steinullpaneler for tak og vegger i en rekke varianter med hensyn 
til varmeisolering, spennvidde, brannklassifisering og utseende.

Allsidig profil som med klassiske kurver passer de fleste bygningstyper. Innen Armat 
tilbys et stort utvalg av sinusprofiler for både tak og fasade.

Med PIR-isolering kan panelets tykkelse, med høy energi-
effektivitet, reduseres til nesten halvparten sammenlignet 
med andre paneltyper.

Steinullpaneler PIR-skummede paneler

Sinusprofiler Høyprofiler

Samvirkeplater

Cofraplus 45 er en profil som gjør det enklere å støpe bjelkelag. Platen samvirker med 
betongen, noe som forenkler monteringen og reduserer betongforbruket. 

Lettbjelker

Fasadekassetter

Høyprofil ved krav til god bæreevne 
over lengre spennvidder.

Bærende bjelker for tak og vegger 
dimensjonert for hvert formål. 

Fasadekassetter med overflatelaget,  
farge og form tilpasset etter dine idéer. 
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ArcelorMittal Construction Norge AS

Tærudgata 3
2003 Lillestrøm
www.armat.no

Telefon: 63941400
Epost: post@arcelormittal.com

Pent
Et platetak kan se ut på så mange ulike 
måter. Derfor passer det utmerket 
for  de fleste hustyper.

Holdbart
Platetak av god kvalitet, som er lagt 
korrekt, holder lengre enn de fleste 
andre takbelegg. Platetaket krever 
samtidig minimalt med vedlikehold.

Enkelt 
Ingen tunge teglsteiner å håndtere, 
ingen bortblåste eller frostskadede 
teglsteiner å bytte ut og ingen mose 
å bli kvitt. Dagens platetak er lette å 
legge – og lette å vedlikeholde.

Når taket er hovedsaken   
– fem fordeler med platetak

Økonomisk
Med lang levetid og bekymringsfritt 
vedlikehold er platetaket, sett over tid, 
en suveren løsning også økonomisk sett.

Miljøvennlig
Når du velger et platetak så velger du 
også et 100 % resirkulerbart materiale. 
Du slipper også å bruke miljøskadelige 
mosebekjempningsmiddel. 

Med et platetak fra Armat kan du  
også kjenne deg trygg på at hensyn  
til miljøet er tatt i hvert trinn, fra 
stålutvinning og produksjon til platene 
ligger på taket ditt.
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