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TAKK

TIL STADIG FLERE NORSKE HJEM!

Et norsk tak som tåler
tøffe forhold

TAKK

TIL ALLE DERE SOM VELGER
ET NORSK TAK SOM TÅLER
VÆR OG VIND!
Norge er et land med et barskt klima. Yttertaket er den
delen av huset som får den største påkjenningen av regn, is
og snø i store mengder, og vind i stor styrke. Hvert år lander
det gjennomsnittlig 465.000 liter vann på taket. Derfor er det
viktig å velge et tak som er konstruert for å tåle denne enorme
påkjenningen. Alsvåg Plater AS har utviklet, og produsert tak
for det norske kystklimaet siden 1979, og har stor kompetanse
på dette området.
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TAKK

TIL ALLE DERE SOM SIER
AT VÅRE TAK ER ENKEL OG
LETT Å MONTERE!
I og med at Alsvåg Plater AS ”skreddersyr” alle produktene
etter ditt behov, er det ekstremt lett å montere Alsvågtak.
Hos Alsvåg Plater AS, får du komplette løsninger, noe som
gjør at balansen mellom økonomi og langsiktige kvalitets
behov er veldig godt ivaretatt. Taket og tilbehøret kommer i
de fleste tilfeller rett fra fabrikken og ut til byggeplass. Dette
reduserer muligheten for blant annet skader og manglende
levering betraktelig. I de tilfellene det er behov for det, leveres
det også med leggeplan. På vårt servicekontor sitter det alltid
hyggelige ”takeksperter” for å hjelpe deg.
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TAKK

TIL ALLE DERE SOM SIER
AT VÅRE TAK KLER NORSKE
HJEM!
I tillegg til å tåle vårt barske klima, er det også viktig at våre
tak kler norske hjem. Med våre mange profiler for tak og
vegg, flere farger og lakktyper å velge mellom, er det lett å
finne noe som passer til ditt hjem. Alsvåg Plater AS, ”skredder
syr” alle taktypene etter ditt eget behov. Det vil si at platene
lages nøyaktig i den l engden du har behov for til ditt tak, samt
at alle beslag, takrenner og taksikring kan leveres komplett
med taket. Taksteinplatene Alsvåg Original og Alsvåg Monark
produseres med en unik og flott endeavslutning, og kun i
lakktypen Pural eller Matt Pural, som er en av markedets mest
fargestabile. Så ved å velge Alsvågtak med Pural lakk, har du
et flott tak som varer i mange år.
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TAKET

HUSETS FEMTE FASADE
Husets femte fasade: taket, blir ofte avglemt når man vedlike
holder og ivaretar vår mest verdifulle eiendel. Taket utgjør en
av de viktigste delene av fasaden på et hus. Taket er nærmest
himmelen, og skal beskytte huset mot regn, snø og vind.
Et dårlig og slitt tak kan gi katastrofale følger for ditt hus.
Vann, fukt og råteskader kan gjøre store skader og koster ofte
mye å reparere.
Taket skal ikke bare beskytte mot vær og vind, husets femte
fasade er også en del av helhetsinntrykket av huset. Et flott og
godt tak er med å øke verdien av ditt hjem, i tillegg til at huset
får et visuelt løft.
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ALSVÅG ORIGINAL

ALSVÅG MONARK

Alsvåg Original er vår tradisjonelle taksteinplate.
Denne platen har vi produsert siden 1988 med små
endringer. Taksteinplaten har vært et godt og solid
produkt som ligger på mange e
 neboliger, boretts
lag, foretningsgårder og hytter rundt om i det
ganske land.

Alsvåg Monark er vår eksklusive taksteinplate. Den
har en høyere steghøyde enn Alsvåg Original, noe
som gjør Alsvåg Monark til en enda sterkere og
stilfull takplate.
Den høye steghøyden gjør også at tak med
denne platen får en unik karakter. Dette kommer
virkelig godt frem på tak med lave takvinkler og

Med platens lave vekt (5 kg pr. m2), høye styrke
og skreddersøm, gir dette kjøper en fleksibilitet
som er unik. Alsvåg taksteinplater er velegnet til
både gammel og moderne arkitektur.

store takflater. Foruten den høye steghøyden har
Alsvåg Monark de samme gode e
 genskaper som
Alsvåg Original. Dette gjør at dette produktet

passer utmerket til både nybygg og rehabilitering.
Alle tak kan leveres med komplett utstyrspro
gram som gjør at du får et stilfullt tak med topp
kvalitet.

Spesifikasjoner

Lakktyper: Pural matt og blank

Steghøyde: 15 mm
Byggehøyde: 55 mm
Profilhøyde: 40 mm
Dekkende bredde: 1030 mm
Total bredde: 1120 mm
Lekteavstand: 350 mm
Vekt: 5 kg pr m2
Takvinkel: Ned til 10 graders fall

-	Nominell tykkelse: 0,55 mm
-	Tykkelse stålkjerne: 0,50 mm
-	 Stålkvalitet:		S320
-	UV- motstand:
Ruv4
-	 Korrosjonsmotstand: RC5
- Tykkelse lakk:
50µ

Steghøyde: 25 mm
Byggehøyde: 65 mm
Profilhøyde: 40 mm
Dekkende bredde: 1030 mm
Total bredde: 1120 mm
Lekteavstand: 350 mm
Vekt: 5 kg pr m2
Takvinkel: Ned til 10 graders fall

-	Nominell tykkelse: 0,55 mm
-	Tykkelse stålkjerne: 0,50 mm
-	 Stålkvalitet:		S320
-	UV- motstand:
Ruv4
-	 Korrosjonsmotstand: RC5
- Tykkelse lakk:
50µ

Steghøyde:
15 mm

Alsvåg Original
Matt Pural Sort
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Alsvåg Original
Matt Pural Koksgrå

Alsvåg Original
Matt Pural Tegelrød

Alsvåg Original
Pural Sort

Det tas forbehold om fargeavvik

Lakktyper: Pural matt og blank

Det tas forbehold om fargeavvik

Spesifikasjoner

Steghøyde:
25 mm

Alsvåg Monark
Matt Pural sort

Alsvåg Monark
Matt Pural Koksgrå

Alsvåg Monark
Matt Pural Tegelrød

Alsvåg Monark
Pural sort
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ALSVÅG TP 45

- takprofil

Det tas forbehold om fargeavvik

- takprofil

Det tas forbehold om fargeavvik

ALSVÅG TP 18

Alsvåg TP18
leveres også i aluminium
Vekt: 1,7 kg pr m2
Lakktyper: Polyester
(Leveres kun i sort)

Spesifikasjoner
Profilhøyde: 18 mm
Dekkende bredde: 1035 mm
Total bredde: 1075 mm
Lekteavstand: 600 mm
(se montasjeveiledning)

Vekt: 4,3-4,8 kg pr m2

TP18
Pural sort

TP 18
Matt
Pural sort

Lakktyper: Pural matt og blank

Lakktyper: Polyester

-	Nominell tykkelse: 0,55 mm
-	Tykkelse stålkjerne: 0,50 mm
-	 Stålkvalitet:		S320
-	UV- motstand:
Ruv4
-	 Korrosjonsmotstand: RC5
- Tykkelse lakk:
50µ

-	Nominell tykkelse: 0,50 mm
-	Tykkelse stålkjerne: 0,45 mm
-	 Stålkvalitet:		S320
-	 UV- motstand:		Ruv2
-	 Korrosjonsmotstand: RC3
- Tykkelse lakk:
25µ

TP 18
TP 18
TP 18
TP 18
Polyester Matt Pural Matt Pural Polyester
sort
koksgrå
tegelrød
rød

TP 18
Polyester
hvit

(se montasjeveiledning)

Vekt: 5-5,5 kg pr m2

Lakktyper: Pural matt og blank

Lakktyper: Polyester

-	Nominell tykkelse: 0,55 mm
-	Tykkelse stålkjerne: 0,50 mm
-	 Stålkvalitet:		S320
-	UV- motstand:
Ruv4
-	 Korrosjonsmotstand: RC5
- Tykkelse lakk:
50µ

-	Nominell tykkelse: 0,50 mm
-	Tykkelse stålkjerne: 0,45 mm
-	 Stålkvalitet:		S320
-	 UV- motstand:		Ruv2
-	 Korrosjonsmotstand: RC3
- Tykkelse lakk:
50µ

TP45
TP45 Matt
TP45
TP45 Matt TP45 Matt
TP45
Pural sort Pural sort Polyester
Pural
Pural
Polyester
sort
koksgrå
tegelrød
rød

TP18
Alumini
um sort

ALSVÅG VP 45

- veggprofil

TP45
Polyester
grønn

TP45
Polyester
hvit

- veggprofil

Det tas forbehold om fargeavvik

Det tas forbehold om fargeavvik

ALSVÅG VP 18

TP 18
Polyester
grønn

Spesifikasjoner
Profilhøyde: 45 mm
Dekkende bredde: 900 mm
Total bredde: 960 mm
Lekteavstand: 600-1000 mm

Spesifikasjoner
Profilhøyde: 18 mm
Dekkende bredde: 1035 mm
Total bredde: 1075 mm
Lekteavstand: 600 mm

(se montasjeveiledning)

Vekt: 4,3-4,8 kg pr m2

VP 18
VP18
VP 18
Matt Pural Matt Pural Polyester
koksgrå
tegelrød
grønn
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Lakktyper: Pural matt og blank

Lakktyper: Polyester

-	Nominell tykkelse: 0,55 mm
-	Tykkelse stålkjerne: 0,50 mm
-	 Stålkvalitet:		S320
-	UV- motstand:
Ruv4
-	 Korrosjonsmotstand: RC5
- Tykkelse lakk:
50µ

-	Nominell tykkelse: 0,50 mm
-	Tykkelse stålkjerne: 0,45 mm
-	 Stålkvalitet:		S320
-	 UV- motstand:		Ruv2
-	 Korrosjonsmotstand: RC3
- Tykkelse lakk:
25µ

VP 18
Polyester
rød

VP18
Polyester
hvit

Spesifikasjoner
Profilhøyde: 45 mm
Dekkende bredde: 900 mm
Total bredde: 960 mm
Lekteavstand: 600-1000 mm

(se montasjeveiledning)

Vekt: 5-5,5 kg pr m2

VP45
VP45
VP45
Matt Pural Matt Pural Polyester
koksgrå
tegelrød
grønn

Lakktyper: Pural matt og blank

Lakktyper: Polyester

-	Nominell tykkelse: 0,55 mm
-	Tykkelse stålkjerne: 0,50 mm
-	 Stålkvalitet:		S320
-	UV- motstand:
Ruv4
-	 Korrosjonsmotstand: RC5
- Tykkelse lakk:
50µ

-	Nominell tykkelse: 0,50 mm
-	Tykkelse stålkjerne: 0,45 mm
-	 Stålkvalitet:		S320
-	 UV- motstand:		Ruv2
-	 Korrosjonsmotstand: RC3
- Tykkelse lakk:
50µ

VP45
Polyester
rød

VP45
Polyester
hvit
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SLIK GÅR DU FREM FOR
Å KJØPE ET NYTT TAK

Vedlikehold:
For at taket ditt skal se pent ut
og vare lengst mulig er det viktig
å følge Alsvåg sitt vedlikeholds
program. For det er med tak som
med andre byggevarer, ingen
ting er helt vedlikeholdsfritt.
Vedlikeholdet består i hovedsak
av å utføre en taksjekk to gang
er i året. Ved å gjøre dette, samt
gjennomføre eventuelle tiltak,
kan vi garantere at taket holder
seg flott og godt i mange år.
Før bestilling:
Alle takene produsert av Alsvåg
Plater AS produseres etter ordre.
Dette gjør at vi kan produsere
nøyaktig på den lengden du
måtte ha behov for. Derfor er
det veldig viktig at du tar nøy
aktige mål av taket ditt før du
skal bestille. Har du nøyaktige
mål vil du få en komplett pris
hos din forhandler på det du
trenger, verken mer eller mindre.
De fleste forhandlerne våre for
midler også håndtverkere eller
fagpersoner som kan hjelpe til
med å ta mål, eller gi pris på
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montasjen, om man ikke vil ut
føre den selv. Husk, våre tak
veier ikke mer en 5 kg pr m2,
noe som gjør at platene lett kan
håndteres og monteres.
Viktige punkter før bestilling:
-	 Ta nøyaktige mål av taket.
-	 Sjekk takfallet.
-	 Hvis det er renovering, sjekk
om du må bytte undertak,
takrenner etc.
-	 Be om komplett tilbud.
Alsvåg Plater har alt du
trenger til ditt nye yttertak.

Montasje:
Det er viktig at man følger våre
anbefalinger punkt for punkt.
Disse anbefalingene er skissert
i vår monteringsveiledning og
utarbeidet ut fra våre erfaringer
og i henhold til Norsk byggforsk
serien. Se også vår hjemmeside
www.alsvag.no.
Viktige punkter før og under
montering:
-	 Les monteringsveiledningen
før du starter montasjen.
-	 Følg våre anbefalinger.
-	 Er du usikker, ring oss gjerne.

Taksjekk
Årlige taksjekker er nødvendig
for at taket ditt skal vare lengst
mulig. Dette er viktig uansett
om taket er nytt eller gammelt.
Jo tidligere man oppdager en
eventuell skade og får utbed

ret den, jo lenger varer taket og
mindre omfattende blir repara
sjonen. Dette er din måte å
påvirke takets levetid! Alsvåg
Plater AS anbefaler at du sjekker
taket ditt to ganger i året. Vår
og høst. Hvis man gjør dette er
det garantert at taket holder seg
fint og tett mye lenger.

Hva skal sjekkes:
• Er det greiner, blad, mose
eller andre løse gjenstander
på taket, gradrenner og i
takrennene?
• Har snø og is forårsaket
ødeleggelser på takrenner,
snøfangere, beslag el.?
• Er tekkingen hel og fin?
• Er beslag, pipehatter,
ventilasjonshetter, plateender fri for rust,
avskallinger etc.?
• Er det løse eller dårlige
skruer?
• Sjekk innvendig om der er
tegn til lekkasje (misfarging,
sopp, dårlig luft) på kaldloft
eller på innvendige takplater.
• Se spesielt etter lekkasjemerker ved gjennomføringer
ved takvindu, ventilasjonshetter og piper.
• Har taket mye isdannelse,
istapper?

• Løse gjenstander må spyles
vekk, takrenner må spyles
rene.
• Områder som har korrosjon
må behandles.
• Løse eller dårlige skruer må
skiftes.
• Mye istapper kan skyldes
kondens og dårlig utlufting.
Når man skal opp på taket for
å ta mål, rydde snø eller gjøre
vedlikehold er det viktig at man
bruker fottøy med gummisåler,
at man trår i bunnbølgene hvor
platen treffer lekten og ikke
minst at man bruker sikkerhets
utstyr for å unngå å falle ned.
For mer informasjon om hvordan
du kommer i gang, hvordan du
skal montere, gjøre vedlikehold
eller inspirasjon, se vår nettside
www.alsvag.no. Her finnes mye
informasjon om våre produkter,
gode råd og tips.

Hvilke tiltak må gjøres:
Hvis man oppdager avvik under
sjekken, er det viktig å få ut
bedret dette snarest.
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Med Alsvåg

TAK

tar du vare på
hele huset
Da Alsvåg Plater AS startet i 1979 var det ingen norskeide
bedrifter som produserte rulleformet taktekke i Norge. Det
norske markedet var fullstendig dominert av svenske og finske
produsenter. Vår forretningsidé var å kjøpe råvarene på rull,
ferdig galvanisert og lakkert, slik at formingen av p
 roduktene
kunne skje i Norge, skreddersydd etter kundens behov. P
 latene
kunne dermed skrues rett på lektene uten unødvendig k
 utting,
som igjen ville bety kortere monteringstid og lavere kostnader.
Over 40 års erfaring har vist at dette var en riktig filosofi. Siden
oppstarten har vi produsert nærmere 10 millioner m2. Dette
tilsvarer ca 70.000 hustak. Fornøyde kunder er vårt eksistens
grunnlag. Å kjøpe taktekke er et tillitsforhold, og vi legger
derfor grunnleggende vekt på å gi riktig informasjon om
kvaliteter og anbefalte løsninger. Gjør kunden et annet valg,
skal ikke dette skyldes manglende informasjon. Vi ønsker å
hjelpe kunden til å finne riktig balansepunkt mellom økonomi
og langsiktig kvalitetsbehov.
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