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K valitet lönar sig i  l ängden

Hängrännor, stuprör och tillbehör från armat ger kvalitet, stil och många 

problemfria år. all produktion görs vid egna anläggningar med moderna 

maskinparker. Produktionen följer europastandard en 612, som ställer 

mycket höga krav. typgodkänd av sitaC nr 0202/02.

 Miljömedvetenhet är viktigt för oss. därför använder vi enbart åter-  

vinningsbara material och den plåt vi använder levereras av stålverk som 

måste klara våra högt ställda miljö- och kvalitetskrav.

 enheterna i våra regnvattensystem tillverkas av varmförzinkad lack-

erad stålplåt. det är ett mycket slitstarkt material, som samtidigt håller 

låg vikt. Kvaliteten och den låga vikten tillsammans med våra produkters  

passform gör dem mycket bekväma och enkla att transportera och mon-

tera. Plåtens unika ytbeläggning ger ett fullgott skydd mot korrosion och 

kulören har en mycket god beständighet. regnvattensystem från armat är 

designade och byggda för nordiskt regn och rusk.

 armat är ett varumärke inom arcelor Mittal Construction sverige aB 

som har egen tillverkning i Karlstad och sveg. Försäljning och distribution 

sker över hela sverige. en modern maskinpark och tunnplåt material från 

certifierade kvalitetsledande stålverk säkerställer hög och jämn kvalitet.

 arcelorMittal Construction sverige aB ingår i världens största stålkon-

cern arcelorMittal. inom koncernen satsas stort på forskning och utveck-

ling, detta genererar många nya innovativa lösningar.
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Stålplåt

toppskikt

Primer

Passiveringsskikt

Zinkskikt

stål

svart  s 9000-n  vit  s 1002-g50Y Brun  s 8005-Y80r grå  s 7005-B20gröd  s 5040-Y80r  silvermetallic
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Så här enkelt väljer du rätt kulör 
Omvikningskuporna ovan visar vilka kulörer du har att välja emellan när du 
skyddar ditt hus med ett regnvattensystem från armat. välj den som harmonierar 
bäst tillsammans med husets övriga färgsättning och samtidigt ger den rätta 
personligheten. Uppgift om närmaste nCs-nummer finns under varje kupa.

15 års garanti
samtliga enheter i våra regnvattensystem tillverkas i lackerad varm-
förzinkad stålplåt, som är uppbyggt i flera olika lager för högsta möjliga 
kvalitet. Ytan är belagd med nova för maximal motståndskraft mot regn 
och rusk. 15 års produktgaranti på hängrännor och stuprör från armat gör 
ditt val extra tryggt och säkert.

Du monterar själv snabbt och enkelt
samtliga enheter i regnvattensystemen från armat är designade för 
enklast möjliga montering. en separat monteringsanvisning finns till denna 
broschyr – där finns alla tips och råd du behöver för säker och korrekt 
montering. vilka dimensioner du behöver på hängrännor och stuprör 
avgörs av takets totalyta. För en normalvilla är det oftast dimensionerna 
125 mm (hängrännor) och 90 mm (stuprör) som gäller. För kapning av 
rännor och rör använder du en vanlig bågfil. 

Lagra torrt inomhus
Plåt ska alltid förvaras torrt och med god ventilation. Behöver du lagra 
rännor, rör och tillbehör under en längre tid måste du göra detta inomhus 
där temperaturen ligger på en jämn nivå.

Från tak till mark – välj vilka enheter du behöver
skissen här intill visar vilka enheter du behöver för att ge ditt hus ett 
säkert regnvattensystem från tak till mark. Om du känner dig osäker på 
de olika enheternas namn – titta längre fram i broschyren. längre fram 
hittar du också tabell där du lätt kryssar för de enheter du behöver. det 
gör ditt besök hos återförsäljare enklare och snabbare.

takfoten. Här väljer du dimensioner och längder på hängränna, 
rännskarv och ränngavel. du väljer även kroktyp, rännvinkel 
(ytter eller inner) samt omvikningskupa. 

Från takfot och en bit neråt längs väggen. nu väljer du dimension 
och längd på stupröret och mellanstycket. du väljer även rörvinkel 
samt svep för trä- eller stenvägg.

Här leds vattnet bort från huset. vid behov rensas det också. 
de enheter du kan behöva är utkastare, fällbar utkastare, 
brunnsutkastare, grenrör samt renstratt.
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Kontroll och åtgärd

Kontrollera: att hängrännor, ränndalar och övriga enheter är helt 
fri från skräp. igensatta rännor ökar risken för korrosion och där-
med vattenläckage in i huset.
Åtgärd: rensa bort allt som kan binda fukt och korrosiva ämnen.

Kontrollera: att även takpannorna är helt fria från skräp. 
skräpansamlingar ökar risken för korrosion eftersom ytan under 
skräpet ständigt är fuktig.
Åtgärd: sopa rent så att plåtytan kan torka.

Kontrollera: att inga lösa fästdon, borrspån eller andra metall-
föremål ligger mot takplåten. även detta kan orsaka korrosion.
Åtgärd: sopa noggrant rent.

Kontroll: att inga fästdon är felaktiga eller felaktigt insatta och 
ökar risken för korrosion och läckage. 
Åtgärd: Byt samtliga felaktiga fästdon. är gängen sönderdragen  
– byt till skruv i grövre dimension. 

Kontroll: att färgskiktet inte har skador som kan ge korrosion. 
Kontrollen bör göras även när taket är helt nylagt. 
Åtgärd: Omfattningen och typen av skada avgör om det krävs 
bättring av målningen, ommålning eller byte av den skadade plåten.

Kontroll: att färgen är i bra skick, utan kulörförändringar och att 
inga sprickbildningar i ytskiktet uppstått, i synnerhet där regn inte 
sköljer rent. 
Åtgärd: gör en analys av takets kondition och bedöm om 
tvättning, rengöring, behandling av kantkorrosion, bättrings-  
eller ommålning behöver göras.

Kontroll: att inga klippkanter vid överlappande plåtar eller 
plåtändar utsatts för korrosion.
Åtgärd: rengör den skadade kanten noggrant. eventuellt kan  
den behöva ny målning.
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Underhåll  
av regnvattensystem

ett korrekt och omsorgsfullt vårdat regnvattensystem förblir en 
prydnad för huset och förhindrar fuktskador under många, många 
år. Här är vår kontroll- och åtgärdstabell för regnvattensystemet 
från armat. Checka av den med jämna mellanrum för ännu större 
trygghet och bättre ekonomi.

^_`ab_c deffac ghi_`ajjh_ klmknokapfqrstq_cc u 2012-11-09   12.32



6

Produktprogram

Hängränna r01

rännvinkel 
r02, r03

ränngavel r09

Flexikrok r80

Flexikrok r82

rännvinkel 
r02, r03

Flexikrok r83

Hakfäste Flexi r91

Flexidistans r94

stagband r30

rännkrok r06

rännkrok r07

rännkrok r08

rännkrok r10

rännskarv r42

Omvikningskupa 

r11, r12, r13

antal

dimension: 100/75 – 100/90 mm
125/75 – 125/90 – 125/100 mm
150/90 – 150/100 mm

dimension: 100 – 125 –150 mm
lång 210 mm

stagar upp rännan vid hård belastning

distansen tar upp olika vinklar mellan takfotsbräda och krok

längd: 240 mm 
(hakas ihop med flexikroken för att få en lång krok för bockning)

dimension: 100 – 125 –150 mm
Produceras i: höghållfast stål

dimension: 100 – 125 –150 mm
Produceras i: höghållfast stål

dimension: 100 – 125 –150 mm
Produceras i: höghållfast stål

dimension: 100 – 125 –150 mm
Kombinerad vänster – höger

dimension: 100 – 125 –150 mm
inner – Ytter: 45 grader

dimension: 100 – 125 –150 mm
inner – Ytter: 90 grader

dimension: 100 – 125 – 150 mm
längd: 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 6000 mm

dimension: 100 – 125 –150 mm
Mellan 160 mm

dimension: 100 – 125 –150 mm
Kort 70 mm

dimension: 100 – 125 –150 mm
Kort knäckt 27 grader

dimension: 100 – 125 –150 mm
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Produktprogram

i vårt sortiment ingår även skarvstycke, fotrännkrok, steghållare mm.

antal

stuprör r20

Mellanstycke r19

rörvinkel r15

svep r23

svep r22

Utkastare r26

Brunnsutkastare r27

Fällbar utkastare r41

grenrör r35, r40

vattenkupa r38

renstratt r56

renstratt ”lövis” r58

Muff till renstratt r57

dagvattensil r29

Fönsterbleck övre r33

Fönsterbleck undre 
r32

dimension: 75 – 90 – 100 mm
längd: 2500 – 3000 – 4000 – 5000 – 6000 mm

dimension: 75 – 90 – 100 mm
längd: 500 – 1000 mm

dimension: 75 – 90 – 100 mm
70 grader

dimension: 75 – 90 – 100 mm
För trävägg

dimension: 75 – 90 – 100 mm
För stenvägg

dimension: 75 – 90 – 100 mm

dimension: 75 – 90 – 100 mm

dimension: 75 – 90 – 100 mm

dimension: 75 – 90 – 100 mm
75 mm ställbar i 60-75 grader, 90 –100 mm i 60 grader

dimension: 90 –100 mm
används vid falsade tak

Hindrar löv och skräp i markavloppet

självrensande som hindrar löv och skräp i markavloppet 

övergång mellan renstratt och rör beroende på dim

Hindrar löv och skräp i markavloppet

Bredd:  40 – 60 – 80 – 100 – 130 – 150 – 190 mm
längd: 1200 – 1500 – 2000 mm

(Bredd 150-190 enbart i längd 2000 mm)

Bredd:  40 – 60 – 80 – 100 – 130 – 150 – 190 mm
längd: 1200 – 1500 – 2000 mm

(Bredd 150-190 enbart i längd 2000 mm)
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Karlstad Tel: 054-68 83 00 Fax: 054-85 39 65

Sveg Tel: 0680-554 00 Fax: 0680-554 01
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armat är innovativa lösningar för tak, golv och fasad – anpassade för det 
tuffa nordiska klimatet. våra plåttak lyfter vilket hus som helst och skyddar 
mot väder och vind i decennier. armat tillverkas i sveg och Karlstad 
och ingår i världens största stålkoncern – arcelorMittal.

transforming tomorrow

Regnvattensystem
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