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Ruukkis tak.  
Gjort för nordiska förhållanden.

Välj Ruukkis takpaket 
Ruukkis inhemska och högklassiga ståltak har skyddat 
nordiska hem i mer än 50 år. Vi är en pålitlig leve-
rantör och våra produkter och tjänster kommer att 
vara tillgängliga även i framtiden.

Ruukkis tak har utvecklats för att tåla de krävande 
väderförhållandena i Norden. Under vår långa historia 
har vi aktivt utvecklat våra produkter. 

Vacker och praktisk design
Ditt hem är värdefullt – försäkra dig om att ditt tak 
skyddar det i alla situationer. Ruukkis tak tillverkas av 
högklassigt stål. Den avancerade ytbehandlingen ger 
ett effektivt skydd mot fukt, korrosion och UV-strål-
ning. Därför klarar de av de allra tuffaste förhål-
landen från regn till kyla och stekande sol. 

Våra tak är både vackra och praktiska. Tack vare 
formen och materialet är taken även lätta att sköta 
och hålla i skick. Stål är ett lätt material som är enkelt 
att installera och passar både för nybygge och reno-
vering.

Takregistrering
Genom att registrera ditt tak ser du till att du har det 
äkta Ruukki taket och Ruukki garanti. Ruukkis tak-
garanti för profilerna är alltid en total garanti för 
takprodukten, inte bara en råvaregaranti. Vi svarar 
för kvaliteten på våra produkter från början till slut. 

Stål är ett tidlöst val
Ståltak har en lång tradition, men deras klassiska 
utseende och egenskaper gör stålet även till det allra 
modernaste materialet. Ståltak är även ett ekologiskt 
val för ditt hus – stål är ett material som kan åter-
vinnas till 100 procent. Stål är ett genuint tidlöst val. 

Inhemskt är trumf 
Våra produkter har beviljats tecknet Nyckelflaggan av 
Förbundet för Finländskt Arbete vilket garanterar att 
produkten är tillverkad i Finland och CE-märkt enligt 
lokala kvalitetskrav. 

När du köper Ruukkis takpaket får du säkert bra 
kvalitet och en utsökt finish. 

Fördelar med Ruukkis ståltak
• Mångsidigt utbud på takmodeller och 

kvalitetsklasser
• Passar alla slags byggnader
• Ståltaket har en kostnadseffektiv 

livscykel
• Lätt material, lätt att hantera och går 

snabbt att montera
• Bekymmersfritt ägande – kräver 

minimalt underhåll
• Kompatibla lister och tillbehör
• Marknadens längsta garantier för hela 

takpaketet
• Materialet är miljövänligt och 

återvinningsbart
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Av oss får du allt du behöver för ditt tak.

Taket innehåller mycket mer än bara takplåtarna. 
Ett nylagt tak med alla komponenter är funktionellt 
och tryggt. Alla delar i takpaketen som tillverkas av 
Ruukki är testade och kompatibla kvalitetsprodukter.

Taket är en helhet 
Ett väl underhållet tak som passar husets stil håller 
uppe värdet på ditt hem och ger karaktär åt hela 
byggnaden. I ett fungerande tak passar alla delar 
ihop: taktäckningsmaterial, taksäkerhetsprodukter 
och regnvattensystem. Varje komponent har sin 
egen, viktiga uppgift när det gäller takets säkerhet, 
hållbarhet och utseende. Med hjälp av rätt material, 
sakkunnig montering och bra underhåll ser du till att 
taket fungerar väl.

Ett fungerande tak av stål
Takplåtar av stål skyddar huset och dess konstruk-
tioner mot regn, vind och snö. Det är också den del 
av taket som syns mest. Lister, genomföringar och 
skorstensplåtar i samma färg som taket garanterar ett 
snyggt slutresultat. 

Det är viktigt att alla delar till taket väljs omsorgsfullt 
och att de är kompatibla med varandra, både vad 
gäller funktion och utseende. 

Regnvattensystem för alla tak
Alla tak behöver ett fungerande regnvattensystem. 
Ruukkis skräddarsydda hängrännor och stuprör är 
färgbelagda på båda sidor och leder effektivt bort 
regnvattnet från taket. Det finns alltid ett regn-
vattensystem som passar ihop med färgerna på ditt 
tak.  Ruukkis regnvattensystem passar både för stål-, 
tegel- och papptak. 

Säkra trygg förflyttning på taket
Stegar, takbryggor och snöhinder garanterar att det 
är säkert att utföra underhålls- och rengöringsarbete 
på taket. Enligt dagens byggnadsbestämmelser är 
byggnadens ägare skyldig att se till att det finns säkra 
vägg- och takstegar samt vid behov takbryggor för 
förflyttning och underhåll på taket.
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1. Takplåtar
2. Regnvattensystem
3. Stegar
4. Snöhinder
5. Takbrygga

6. Åsplåtar
7. Gavellist
8. Takfotslist
9. Genomföringar
10. Plåtning av skorsten

11. Girplåtar
12. Väggskivor
13. Underlag
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Ruukkis kvalitetsklasser underlättar valet av tak

Ruukkis kvalitetsklasser garanterar god kvalitet och 
hållbarhet. I vårt sortiment hittar du ett lämpligt tak 
och en passlig kvalitetsklass för varje byggnad och 
ändmål. Varje takprofil har en definierad kvalitets-
klass som bestämmer produktens tekniska garanti-
period. Från Ruukki får du långvarig produktgaranti 
på en färdig takprofil.

Vår unika kvalitetsmärkning är en indikation på att 
produkterna är konstruerade och tillverkade för att 
klara årtionden under de mest krävande förhål-
landena. Som råmaterial använder Ruukki SSABs 

högkvalitativa GreenCoat-produktlinjemålade stål.

För år 2018 har Ruukki sammanfört en ny generation 
takbeläggning utvecklad med SSAB; GreenCoat Pural 
BT och GreenCoat Crown BT.

Ruukki tak och deras kvalitetsklasser - ett löfte som 
våra kunder kan lita på.

Ruukki® 30

Ruukki kvalitetsklass 30
När kostnadseffektivitet och 
det praktiska är trumf. Ett för-
månligt och pålitligt val. 
30 års teknisk garanti   
10 års estetisk garanti.
Yta: glatt
Beläggning: Polyester

Ruukki® 40

Ruukki kvalitetsklass 40  
Förhållandet mellan pris och 
kvalitet är utmärkt. Ett klokt val 
för många behov och objekt.  
40 års teknisk garanti  
15 års estetisk garanti.   
Yta: frostat/satin 
Beläggning: GreenCoat Crown BT

Ruukki® 50 Plus

Ruukki kvalitetsklass 50 Plus
Marknadens bästa design och 
hållbarhet.  
Den bästa möjliga! 
50 års teknisk garanti
25 års estetisk garanti.
Yta: matt
Beläggning: GreenCoat Pural BT

OBS!
Marknadens 

längsta 
garanti
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Stående falstak
Stående falstak är en elegant takmodell som passar 
både moderna och traditionella hus. Takplåtarnas 
raka linjer ger husets fasad en harmonisk karaktär. 
Vår bästa modell är den äkta och genuina Ruukki 
Classic (Classic C som i bilden eller Classic D med 
förstärkningsrilla), som ger en imponerande helhet 
tack vare sina utsökta detaljer. Ruukki Classic 
Silence är ett tak, som är tyst som en mus. Både 
Ruukki Classic och Ruukki Classic Silence är lämpliga 
för tak med lutning 1:9 och mer. 
Ruukki Nordic falstak med bekanta förmåner som 
den vikta framkanten och den gömda fastningen 
har en bra priskvalitet.

Ruukki Classic samt Ruukki Nordic fästs i varandra 
med spontlås. 

Ruukkis urval av tak

Takplåtar
Takpanneplåten är det finländska hemmets bestå-
ende favorit. Takpanneformen är en permanent del 
av vårt taklandskap och stål som material ger taket 
den bästa hållbarheten och är förmånligast. I vårt 
urval hittar du flera fina former och mönster. Ruukki 
Tiilikainen är en rogivande och traditionell modell, 
Ruukki Elite gör taket vackert och Ruukki 
Aaltokainen ger ett elegant intryck. Ruukki Finnera 
är ett praktiskt och stilrent tak av takpannor. I vårt 
sortiment kan du välja precis den form som passar 
dig bäst i den kvalitetsklass du behöver.

Profilplåtar
Profilplåtar, dvs. låga eller raka profiler är en vanlig 
syn i den bebyggda miljön. Profilplåtarna har raka 
linjer och passar således till mycket – egnahemshus 
eller olika nyttobyggnader såsom lider, hallar och 
skjul. Ruukki har ett stort utbud av olika profilplåtar 
för olika användningsändamål.
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Registreringen garanterar

• En äkta Ruukki-garanti för takpaketet
• Marknadens pålitligaste tak
• Bästa återförsäljningsvärde

När du registrerar takpaketet från Ruukki får du ett 
garantibevis som utfärdats just för din fastighet och 
säkerställer du att Ruukkis takpaket är äkta. Taken från 
Ruukki har marknadens längsta och mest omfattande 
garantier. Garantin säkerställer också att ditt tak 
behåller sitt värde eftersom ett fungerande tak är den 
grundläggande förutsättningen för hanteringen av fukt i 
byggnader.
Ett tak från Ruukki är ett löfte om en enkel lösning – 
bekymmersfritt boende i 50 år.
 

Så här enkelt är det

1. I anslutning fraktsedeln för produktleveransen finns ett 
följebrev där du hittar registreringsuppgifterna. 
2. Registrera taket på adressen www.ruukki.fi/kattotakuu
3. Mata in registreringsuppgifterna: beställningsnumret 
och tilläggskoden
4. Du får ett e-postmeddelande med ett elektroniskt 
garantibevis för takpaketet från Ruukki och 
underhållsinstruktioner.
5. Anslut garantibeviset till handboken för ditt hus så 
följer garantin med fastigheten. 

Ruukkis kundtjänst hjälper i frågor som gäller registrering, 

tfn 020 592 7774.

ÖKA VÄRDET PÅ DITT HEM
  REGISTRERA RUUKKIS TAKPAKET!

När du köper taket färdigt monterat, kom ihåg att 
begära att din installatör registrerar Ruukki-garantin!

Produkt ESTETISK 
GARANTI

TEKNISK
GARANTI

PROFILER * 25 50

LISTER* 25 50

REGNVATTENSYSTEM – 30

TAKSÄKERHETSPRODUKTER 10 50

GENOMFÖRINGAR 10 20

RUUKKI UNDERLAG – 50

*) Enligt kvalitetsklass; i exemplet Green Coat Pural BT Matt

GARANTIER FÖR TAKPAKET FRÅN RUUKKI
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Ruukki Classic Silence
Taket, som är tyst som en mus
Ruukki Classic® Silence är tekniskt och estetiskt ett utomordentligt 
falstak. Dessutom är det tyst och dämpar ljud effektivt.

Alla delar av taket har genomtänkts in i minsta detalj. Dolda 
fästskruvar, dolda skarvar, vikt framkant och en homogen slät yta 
garanterar ett imponerande utseende.

Ruukki Classic Silence är ett tak, som är tekniskt överlägset. Förhands-
monterade stormtätningar i skarvarna, dolda skarvar samt det 
ljudabsorberande och utseende förbättrande Silence-materialet ökar 
prestationsförmågan till en helt ny nivå. Silence-materialet minskar 
ljudet av regn med omkring en tredjedel. Slince-materialet har en 
antikondensationsegenskap. Detta plåttak är även lämpligt för tak 
med lutning 1:9 och mer.

Ruukki Classic Silence finns i den bästa kvalitetsklassen Ruukki® 50 
Plus.

Ljudabsorberande Silence-material

De dolda skarvarna och den vikta 
framkanten ger ett fint utseende

Vattentätheten vid sömmen har
VTTs produktcertifiering
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Ruukki Classic
Elegant, med snygg finish
Ruukki Classic® är ett vackert, fabrikstillverkat, traditionellt 
stående falstak. Dess design passar både för villor i trä och 
moderna stenhus. Det är också ett lämpligt ståltak för tak 
med lutning 1:9 och mer.

I Ruukki Classic är montageskruvarna dolda under den 
stående falsen. Tack vare den speciella fästtekniken går 
det enkelt och snabbt att montera. Förhandsmonterade 
stormtätningar i skarvarna, den vikta framkanten och dolda 
skarvar ger ett enhetligt och stilrent utseende vid takfoten. 

Du kan välja mellan två alternativ: Ruukki Classic™ C och 
Ruukki Classic™ D med förstärkningsrilla.

Ruukki Classic finns i den bästa kvalitetsklassen Ruukki® 50 
Plus.

Ruukki Classic Silence och Ruukki Classic finns i åtta färger.

Ljusgrå 
RR21

Grå 
RR22

Mörkgrå 
RR23

Svart 
RR33

Röd 
RR29

Tegelröd 
RR750

Mörkbrun 
RR32

Barrgrön 
RR11

Vattentätheten vid  sömmen har
VTTs produktcertifiering
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Ruukki Nordic
Prisvärd, men inte blygsam
Ruukki Nordics design är snygg och minimalistisk. 
Det slutför byggnaden som en harmonisk fullhet som 
uppfyller behoven hos en kund som uppskattar både 
arkitektur och pålitligt tak på ett kostnadseffektivt 
sätt. Ruukki Nordic motsvarar kvaliteten på de flagg-
skeppsprodukter som tillverkas av konkurrenterna.

Du kan välja mellan två alternativ: Ruukki Nordic C 
och Ruukki Nordic D med förstärkningsrilla.

Ruukki Nordic finns i kvalitetsklassen   
Ruukki® 30 och Ruukki® 40.

Mörkgrå 
RR23

Svart 
RR33

Röd 
RR29

Mörkbrun 
RR32

  Vikt framkant på Ruukki Nordic
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Mörkgrå 
RR23

Svart 
RR33

Röd 
RR29

Tegelröd 
RR750

Mörkbrun 
RR32

Barrgrön 
RR11

Ruukki Aaltokainen
Ett elegant, stabilt och hållbart tak
Ruukki Aaltokainen™ är ett elegant tak som med sin 
pepparkaksaktiga kant ger en snygg finish. Ruukki 
Aaltokainens design ger ditt hus ett stadigt och rätt-
framt utseende.
 
Tack vare raka linjer och exakta mått är Ruukki  
Aaltokainen lätt att montera.
 
Ruukki Aaltokainen finns i bästa kvalitetsklass 
Ruukki® 50 Plus.
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Ruukki Tiilikainen
Bestående favorit i hela landet
Ruukki Tiilikainen® är vår populäraste takplåt.  
Den sitter smakfullt i den finska naturen och  
i småhusarkitekturen. 

Ruukki Tiilikainen finns i kvalitetsklasserna  
Ruukki® 50 Plus och Ruukki® 40.

Mörkgrå 
RR23

Svart 
RR33

Röd 
RR29

Tegelröd 
RR750

Mörkbrun 
RR32

Barrgrön 
RR11
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Mörkgrå 
RR23

Svart 
RR33

Röd 
RR29

Tegelröd 
RR750

Mörkbrun 
RR32

Barrgrön 
RR11

Ruukki Elite
Vacker utformning, hög profil
Ståltaket Ruukki Elite® är det massivaste alternativet 
av våra takplåtar och dess höga form ger taket liv 
och karaktär. Det berättar om värdighet och kvalitet. 

Allra bäst kommer designen till sin rätta på stora 
ytor.

Ruukki Elite finns i bästa kvalitetsklass Ruukki® 
50 Plus.

Ruukkis takpaket     13



Mörkgrå 
RR23

Svart 
RR33

Röd 
RR29

Tegelröd 
RR750

Mörkbrun 
RR32

Ruukki Finnera
Ett unikt modulärt koncept
Den innovativa konstruktionen ger Finnera-modellen 
en vacker och hållbar karaktär. Takplåten har en 
invikt framkant vilket ger taket en snygg finish och  
ett tilltalande estetiskt utseende. 

Ruukki Finnera finns i kvalitetsklass Ruukki® 40.
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T20

S18

Vit 
RR20

Ljusgrå 
RR21

Grå 
RR22

Mörkgrå 
RR23

Svart 
RR33

Röd 
RR29

Tegelröd 
RR750

Mörkbrun 
RR32

Barrgrön 
RR11

Silver 
RR946

T20S

Ruukki profilplåtar
Rätlinjig karaktär
Profilplåtar, dvs. låga eller raka profiler
är en vanlig syn i den bebyggda miljön. 

Profilplåtarna har raka linjer och passar således till 
mycket – egnahemshus eller olika nyttobyggnader 
såsom lider, hallar och skjul. Ruukki har ett stort 
utbud av olika profilplåtar för olika användnings-
ändamål.

Profilplåtar finns i kvalitetsklasserna Ruukki® 50 
Plus, Ruukki® 40 och Ruukki® 30.
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Ett brett sortiment
gör det möjligt att
förverkliga idéer.

Takets färg utgör en viktig
del av husets karaktär.
Färgen håller i tiotals år
och är sålunda en 
bestående del av huset 
och den omgivande 
miljön. Det är därför vik-
tigt att du i förväg
bekantar dig med Ruukkis
sortiment av takfärger och
takmodeller. Bekanta dig
med produkterna på
finska på www.ruukki.fi

Garantin
ger sinnesfrid.

Ruukki är säker på att ditt tak
uppnår de krav som ställs på
det och tål Nordiska väder-
förhållanden. Därför beviljar 
Ruukki en unik garanti för 
hela takpaket. Läs mer på 
finska på www.ruukki.fi/
kattotakuu.
I Ruukkis helhetsleverans i
ingår alla nödvändiga takde-
lar enligt den kvalitetsklass 
kunden har valt, och på så 
vis uppnås en enhetlig helhet 
som står sig även efter flera 
årtionden.

VÄRIT
RR20

RR21

RR22

RR23

RR33

RR29

RR750

RR32

RR11

RR946

Ett brett färgsortiment och marknadens 
bästa garantier
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TAKSÄKERHET, 
REGNVATTENSYSTEM, 
MATERIAL OCH LISTER

Designen och färgerna på Ruukkis takavvattnings-
system är ett resultat av långsiktig forskning och 
utveckling. Systemet är utformat för att passa såväl 
stål-, tegelsten- som filttak. 

Släta profilerade kurvor samt fästningskrokar 
utanför rännorna minskar skräp och underlättar 
rengöring. 

Takavvattningssystemets tekniska garanti är 30 år. 

Mer detaljerad produktinformation och monte-
ringsanvisningar finns på finska: www.ruukki.fi 

Ett takavvattningssystem skyddar ditt hem

Mörkgrå 
RR23

Svart 
RR33

Röd 
RR29

Tegelröd 
RR750

Mörkbrun 
RR32

Vit
RR20
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Listerna för slutfinish av taket tillverkas av samma material som 
takprofilerna. Tack vare de exakta måtten kan listerna monteras 
snabbt och enkelt. De standardiserade listmodellerna möjliggör 
snabbare leveranser.

Tätningar behövs på takåsen och i inner- och yttergirar. Tunnplåtarna 
fäst med självdragande skruvar med tätningsbricka. Alla skruvar till 
vattentaken levereras i samma färger som takprofilen. 

Genomföringarna finns att få med bottenplatta för Classic, Nordic, 
Tiilikainen, Elite, Aaltokainen och Finnera samt med bottenplatta av 
universalmodell. Universalmodellen kan inte användas med Classic 
eller Nordic.

1. Genomföringsrör med isolering 110 mm (utan kapsyl)
2. Genomföringsrör med isolering 125 eller 160 (med kapsyl)
3. Avloppsrör för centraldammsugare
4.  Radon ventilationsrör 
5.  Takfläkt E190, samt ECO-modellen, som uppfyller föreskrifterna
6.  Ventilationsrör för vindsbjälklag utan isolering 110 mm  

(med kapsyl)

Genomföringar, lister, tätningar och övrigt material

Taksäkerhetsprodukter
Ruukkis tak är starka och lättskötta. Men även de 
behöver underhållas ibland. Det ska vara tryggt att 
röra sig på taket. Ruukkis stegar, takbryggor och 
snöhinder uppfyller myndigheternas anvisningar och 
föreskrifter om taksäkerhetsprodukter. Produkterna 
finns färdigt målade.

Vi gör det tryggt för dig att  
röra dig på taket.

1. Snöhinder, längd 3 m
2. Takbryggor, längd 2,92 m
3. Takstege, längd 3,0 - 6,6 m
4. Brandstege, längd 2,4 - 6,6 m
5. Väggstegar på sidan och gaveln från och med  

2,4 m
6. SafeGrip-väggstegar,  längd 2,4 - 4,2 m

Ge ditt tak en snygg finish med 
taksäkerhetsprodukter och tillbehör

2.

3. 4. 5.

1.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

6.
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7.  Toppventilationer

9. Genomföringshatt 12–102 mm  
10. Genomföringshatt av gummi, formbar  

13. Skruvar

11. Ventilerande stålläkt 3 700 mm

12. Ventilerande åstätning

14. Underlag

8. Brandluckor

7.

11. 12.

9. 10.

8.

13.

14.

15. Ruukki Puhdas teräskatto -takrengöringsmedel
 - Effektprodukt, som tar bort algerna av alla typer
        av tak; speciellt konstruerad för ståltak.

15.
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Profilhöjd 39 mm
Mönsterlängd 350 mm
Täckbredd 1 100 mm
Totalbredd 1 185 mm
Max. längd 8 000 mm
Min. längd 800 mm
Materialtjocklek 0.50 eller 0.60 mm
Zinkbeläggningens massa 275 g/m²
Min. lutning 1:4
Vikt per kvadratmeter 4.7 / 5.6 kg/m2

RUUKKI TIILIKAINEN

Profilhöjd 55 mm
Mönsterlängd 350 mm
Täckbredd 1 125 mm
Totalbredd 1 153 mm
Max. längd 8 000 mm
Min. längd 800 mm
Materialtjocklek 0.50 mm
Zinkbeläggningens massa 275 g/m²
Min. lutning 1:4
Vikt per kvadratmeter 4.7 kg/m2

RUUKKI AALTOKAINEN

1153

1125

Profilhöjd 60 mm
Mönsterlängd 400 mm
Täckbredd 1 025 mm
Totalbredd 1 115 mm
Max. längd 8 000  mm
Min. längd 800 mm
Materialtjocklek 0.50 mm
Zinkbeläggningens massa 275 g/m²
Min. lutning 1:4
Vikt per kvadratmeter 5.0 kg/m2

RUUKKI ELITE

RUUKKI NORDIC C & D

Profilhöjd 32 mm
Täckbredd 477 mm
Totalbredd 505 mm
Max. längd 10 000 mm
Min. längd 800 mm
Materialtjocklek 0.50 eller 0.60 mm
Zinkbeläggningens massa 275 g/m²
Min. lutning 1:7
Vikt per kvadratmeter 5.2 / 6.2 kg/m2

475

33 137.5 200 137.5

475

33

475

33 137.5 200 137.5

475

33

477

32

NORDIC 477D

159 159159

477

32

NORDIC 477C

477

32

NORDIC 477D

Stående falstak

Takplåtar

Profilhöjd 33 mm

Täckbredd 475 mm

Totalbredd 507 mm

Max. längd 12 500 mm

Min. längd 800 mm

Materialtjocklek 0.60 mm

Zinkbeläggningens massa 275 g/m²

Min. lutning 1:9

Vikt per kvadratmeter 6.2 kg/m2

*) Om taket är slankare än 1: 7, se vidare på  
Ruukkin Classics monteringsguide.
**) Ruukki Classic Silences vikt/m² är 0.2 kg mer 
än Ruukki Classics, d.v.s.6.4 kg/m².

RUUKKI CLASSIC SILENCE/CLASSIC C & D
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Profilhöjd 17 mm
Täckbredd 1 090 mm
Totalbredd 1 124 mm
Max. längd 12 000 mm
Min. längd 650 mm
Materialtjocklek 0.50 eller 0.60 mm
Zinkbeläggningens massa 275 g/m²
Min. lutning *) 1:5
Vikt per kvadratmeter 0.50 mm 4.5 kg/m2
Vikt per kvadratmeter 0.60 mm 5.4 kg/m2

*) Med falstätning 1:7

RUUKKI T20

Matalat poimulevyt

Profilhöjd 18 mm
Täckbredd 1 100 mm
Totalbredd 1 142 mm
Max. längd 9 000 mm
Min. längd 600 mm
Materialtjocklek 0.50 eller 0.60 mm
Zinkbeläggningens massa 275 g/m²
Min. lutning *) 1:5
Vikt per kvadratmeter   0.5 mm 4.5 kg/m2
   0.6 mm 5.4 kg/m2

*) Med falstätning 1:7

RUUKKI S18RUUKKI T20S

Profilhöjd 18 mm
Täckbredd 1 070 mm
Totalbredd 1 108 mm
Max. längd 12 000 mm
Min. längd 650 mm
Materialtjocklek 0.50 eller 0.60 mm
Zinkbeläggningens massa 275 g/m²
Min. lutning *) 1:5
Vikt per kvadratmeter 0.50 mm 4.6 kg/m2
Vikt per kvadratmeter 0.60 mm 5.5 kg/m2

*) Med falstätning 1:7

Profilhöjd 13 mm
Täckbredd 1 134 mm
Totalbredd 1 167 mm
Max. längd 10 000 mm
Min. längd 600 mm
Materialtjocklek 0.50 eller 0.60 mm
Zinkbeläggningens massa  275 g/m²
Vikt per kvadratmeter  0.5 mm 4.3 kg/m2
 0.6 mm 5.2 kg/m2

RUUKKI T15 (för vägg)

Modulär

Profilhöjd 52 mm
Mönsterlängd 330 mm
Täckbredd 1 140 mm
Totalbredd 1 190 mm
Täcklängd 660  mm
Totallängd 705 mm
Materialtjocklek 0.50 mm
Zinkbeläggningens massa 275 g/m²
Min. lutning 1:4 
Vikt per kvadratmeter 5.1 kg/m2

RUUKKI FINNERA

Låga profiler
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5. Takfotslist vikbar,  
L = 2000 mm

3. List för innergir,  
L = 2000 mm

Väggskiva, L = 2000 mm

Övre takfotslist på pulpettak,  
L = 2000 mm

2. Åsplåt, L = 2000 mm 2. Åsplåt rund, L = 2100 mm

1. 2. 3. 4.

5.

6.
7.

6. Y-skarv till 
åslist, rund

Ventilationsröret för 
slät åslist

T-stycke för åslist

7. Åsplåtens 
ändstycke, runt5.  Falsens ändstycke runt

Ventilationsröret för rund 
åslist

Underlist för gavellist
L = 2000 mm

6. Y-skarv till åslist, 
slät

A

B

Lister för takplåtar och profilplåtar

1. Gavellist, L = 3000 mm
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Lister för stående falstak

9. Övre takfotslist på pulpettak, L = 3000 mm

4. Åsplåt, slät L = 30000 mm1. Gavellist, stående falstak,  
    L = 3000 mm

2. Takfotslist, vikbar  
    stående falstak, L = 3000 mm

3. Väggskiva, L = 3000 mm

5. List för innergir, L = 2000 mm 6. Skarvlist 7. Åsstöd, L = 460 mm, L=510 mm och L = 3000 mm

8. Väggskiva sidor, stående falstak
     L = 3000 mm

13

25
0

134

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

256
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Denna anvisning har granskats så noggrant som möjligt. Vi svarar emellertid inte för eventuella fel eller för direkta eller indirekta skador  
till följd av felaktig tillämpning av informationen. Alla rättigheter förbehålls. 

Copyright© 2019 Ruukki Construction. Alla rättigheter förbehålles. Ruukki och Ruukkis produktnamn är varumärken eller registrerade  
varumärken som tillhör Rautaruukki Abp. Rautaruukki är dotterbolag till SSAB.

Konsumentkundtjänst 020 592 7774 www.ruukki.fi  (på finska)

Försäljning Södra Finland 020 592 7777
Försäljning Norra Finland  020 592 7778
 

Teknisk rådgivning 020 592 7776
Transporttjänster 020 592 7775
Offertberäkning tarjouslaskenta@ruukki.com
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Denna publikation bygger på vår bästa kunskap och förståelse. Även om vi har gjort allt för 
att säkerställa informationens noggrannhet, är Ruukki inte ansvarig för eventuella fel eller 
utelämnanden eller direkta, indirekta eller följdskador som härrör från felaktig tillämpning 
av informationen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Använd alltid originalstandar-
den.


