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AMS = ArcelorMittal Standard 
Planplåt för alla typer  
av husbeslag och tillbehör

AMM = ArcelorMittal Mjuk   
Smidig och mjuk Bandtäckningsplåt  
för vackrare tak
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AMM och AMS

Armat introducerar två nya egna plåtmaterial  

– AMM och AMS. En helt ny generation plan- 

och bandtäckningsplåt tillverkat av ArcelorMittal 

– en av Europas största tillverkare av kvalitets-

stål och med lång erfarenhet av tunnplåt.   

AMM och AMS har ett tjockare toppskikt än övriga 

beläggningar som garanterar ökad slitstyrka och bättre 

motståndskraft mot vädrets makter. Därför kan vi lämna 

20 års garanti – marknadens bästa garanti. 

Med AMM och AMS har plåtslagerimarknaden ett kva-

litetsmaterial som är smidigt och ger en mycket hållbar 

slutprodukt. Slutkunden kan räkna med lägre underhålls-

kostnader och kan njuta av ett vackert tak under många år. 

Mindre bekymmer helt enkelt.

Tjockare toppskikt för längre livslängd

Kärnan i våra takplåtar tillverkas av högkvalitativt stål. Där 

stålets kvalité kombineras med egenskaper som gör plåten 

mjuk för att tillåta smidig och hållbar utformning. Plåten är 

effektivt skyddad mot rostangrepp med varmgalvanisering 

som första skikt. Därefter lägger vi på ett passiverings-

skikt, ett primerskikt och ytterst ett toppskikt som är lite 

tjockare och har hård yta. Detta ger bra skydd mot repor 

och det slitage som taket normalt utsättas för under 

många år.

två säkra  
vinnare

Skapad för nordiska förhållanden

I Sverige och övriga Norden har vi ett tuffare klimat än på 

många andra håll i Europa. Piskande regn, hård blåst och snabba 

temperaturomslag är tuffast tänkbara miljö. Sträng kyla kan 

på några timmar övergå i mildväder. Vi satsar på att utveckla 

våra produkter för just dessa förhållanden. De nya koncepten 

– AMM och AMS – är resultatet av ingående analyser och 

praktiska tester för att komma fram till ett plåtmaterial som är 

tåligare och har längre livslängd än vårt tidigare material.

20 års garanti säger allt

Vi lämnar 20 års garanti för AMM och AMS. Det innebär att plåten i princip ska vara intakt och oförändrad 
efter 20 år. Garantin omfattar sprickbildning, krackelering, genomrost och onormala kulörförändringar.

0 5 år 10 år 15 år 20 år

Toppskikt
Primer

Passiveringsskikt
Zinkskikt

Stål

Stålplåt

Zinkskikt
Primer

Passiveringsskikt
Baksideslack

Vi har  
20 års garanti

Våra konkurrenters 
garanti

25% längre garantitid
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De vackraste taken

AMM – extra mjuk och följsam

AMM är en extra mjuk och smidig bandtäck-

ningsplåt som har sin givna användning när 

man vill ha ett traditionellt och klassiskt tak. 

Dess fantastiska formbarhet gör AMM till lite 

av plåtslagarens dröm. I händerna på en skicklig 

plåtslagare skapas underverk även när kompli-

cerade takkonstruktioner utmanar. Alltid snyggt 

och tätt utan problem.

AMM – tolv kulörer  
för att skapa harmoni

Bandplåt i en kulör som matchar husets 

arkitektur och tänkta kulörval är viktigt när 

det gäller att skapa rätt upplevelse och karak-

tär. Därför levererar vi AMM med topplack i 

tolv väl valda standardkulörer. Det gör det lätt 

att forma en vacker helhet som smälter in väl 

och bidrar till att lyfta hela omgivningen. 

Plåt som takmaterial har lång tradition i Sverige och kan ses på både 
slott och koja. Idag är bandplåt ett självklart val till dagens moderna 
och funkisinspirerade villor. Ett lätt, snyggt och tåligt material. Dess 
utmärkta formbarhet låter arkitektens fantasi skapa vackra och tidlösa 
tak som går i arv mellan generationer. AMM och AMS har en hård och 
tålig yta som är lätt att hålla ren och ger glans åt fastigheten år efter år.

Foto: Per Magnus Persson / Johnér

Bandtäckningsplåt

Plan- & beslagsplåt

TM

Bandtäckningsplåt

2

0  ÅRS GARA
N
TI

  
 

V
IN

NE
R I LÄNGDEN

TM

TM

Plan- & beslagsplåt

TM

Antikvit 

Armat 9002
NCS 1002-G50Y

Silvermetallic

Armat 9006

Mörksilver

Armat 9007 

Zinkgrå 

Armat 7040
NCS 3502B  

Mörkröd

Armat 3009
NCS S5040-Y80R

Brun 

Armat 8017  
NCS 8005-Y80R

Ärggrön

Armat 6021 
NCS 3020-G10Y

Armat Grön

Armat 6003
NCS 6020 – G30Y

Tegelröd

Armat 8004 
NCS S4040-Y80R

Antracitgrå

Armat 7011 
NCS S7005-B20G

Svart

Armat 9005
NCS S9000-N

Gråvit 

Armat 7044  
NCS S2005-G60Y
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Enkelt underhåll ger lång livslängd

20 års garanti är tveklöst en bra grund för låga underhålls-

kostnader. Den praktiska livslängden hos plåten är givetvis 

mycket längre. En av flera avgörande faktorer är det klimat 

som taket utsätts för. Men som i alla andra sammanhang 

handlar det också om hur väl man underhåller taket. 

Regelbunden rengöring och bättringsmålning av eventuella 

skador är små men viktiga åtgärder för att ha ett tak som 

håller många år.

Fakta AMM – Bandtäckningsplåt

Basmaterial:
  Kontinuerligt varmförzinkad stålplåt SS-EN 10327 (2004), 

med zinkvikt 350 gr/m2, dubbelsida vid trepunktstest.
Materialvikt:

  Vikt ca 5 kg/m2, teorietisk vikt.
Ytbeläggning:

  Beläggning som byggs av tre skikt, 
med toppskikt Granite HDX 55µm.

Glanstal:
   Glans 30 + - 5 enheter.

Bearbetning:
   Formbarheten vid bearbetning minskar under 0°C, 

mikrosprickor uppstår i bockningen/falsningen.  
Bearbetning under -10°C. bör absolut undvikas.

Brandklass:
   Ytskiktet klass 1.

Bockbarhet:
   Bockbarhet/radie, 0,5 - 1 t.

Miljöpåverkan: 
   Varmförzinkad stålplåt kan helt återvinnas.

Korrosionsklass: 
   RC5.

UV-Motståndskategori: 
   RUV 4.

Jobbar snabbt utan problem
”Nu har jag under en tid haft möjlighet att testa de nya AMM 

och AMS och jag kan inte tänka mig bättre material att jobba 

med. Bandplåten är lätt att forma och falsa till ett mycket 

bra resultat. Och jag har utan strul kunnat lösa riktigt kinkiga 

takformer tack vare att plåten är så lätt att forma”.
Kristoffer Haglund 
Plåtslagare



S står för standard och är en något 
styvare plåt än AMM, men som i övrigt 
har samma uppbyggnad och egenskaper. 

AMS är den perfekta plåten för alla typer av beslag för att 

täcka och skydda inom många områden på fastigheten. 

AMS levereras primärt i format eller rulle. Materialbredd 

1250 mm.

Tolv anpassade kulörer

AMS planplåt finns i tolv standardkulörer, samtliga  

är också standard till AMM.

AMS – planplåt 

för beslag och  

tillbehör
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Vi här i Norden leder  
utvecklingen

”Har man som jag jobbat med byggnadsplåt 

större delen av mitt yrkesverksamma liv har 

man fått insikt i den tuffa miljö och krävande 

klimat som takmaterial ska stå emot. I Norden 

är vi ju speciellt utsatta och har därför också 

över tiden utvecklat plåtmaterial och plåtlack 

som är särskilt anpassade för oss. Att ARMAT 

nu valt att introducera ett eget material som 

har ett tjockare yttre lackskikt är något som 

alla kommer att vinna på. Framför allt  

slutkunden som får ett  

hållbarare tak."

Osmo Kurki 
Meriterad plåtkonsult  
med stor erfarenhet av  
plåtslageribranschen.

Fakta AMS  
– Plan- och beslagsplåt

Basmaterial:
  Kontinuerligt varmförzinkad stålplåt SS-EN 10327 (2004), 

med zinkvikt 275 gr/m2 dubbelsida vid trepunktstest. 
Materialvikt:

  Vikt ca 5 kg/m2, teoretisk vikt.
Ytbeläggning:

  Beläggning som byggs av tre skikt, 
med toppskikt Granite HDX 55µm.

Glanstal:
   Glans 30 + - 5 enheter.

Bearbetning:
   Formbarheten vid bearbetning minskar under 0°C, 

mikrosprickor uppstår i bockningen/falsningen.  
Bearbetning under -10°C. bör absolut undvikas.

Brandklass:
   Ytskiktet klass 1.

Bockbarhet:
   Bockbarhet/radie, 0,5 - 1 t.

Miljöpåverkan: 
   Varmförzinkad stålplåt kan helt återvinnas.

Korrosionsklass: 
   RC5.

UV-Motståndskategori: 
   RUV 4.



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.

AMM / AMS  
Plan- &  
bandtäckningsplåt

TM TMtransforming tomorrow

www.bevego.se
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