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Pannplåt

Den gamla klassiska takplåten som med sin karaktäristiska
profil pryder både ditt sekelskifteshus och ladugård men
även din arkitektritade villa. Vi valde att investera i en ny
maskin för profilering av den klassiskt tidlösa produkten.
Vi är också en av få producenter av Pannplåt världen över
med detta originella profilmönster från tidigt 1900-tal.

KLA S S IS K O C H T ID LÖ S PROFI L

Profildata
Tjocklek........................................................................... 0,6 mm
Täckande bredd....................................................1 080 mm
Längd............................................................. 100-10 000 mm
Bygghöjd......................................................................... 20 mm
Vikt.......................................................................... ca 5,8 kg/m²
Taklutning (min)...................................................................... 6°

Utvecklingen med färgbelagd stålplåt har lyft Pannplåtens utseende och
därmed efterfrågan. Därför har vi valt att producera Pannplåt i vad våra
stålleverantör anser vara deras bästa produkt, för profilering.
För nordiska förhållanden. Tryggheten i att materialet är av svenskt
ursprung och utvecklat under många år tillsammans med skickliga
plåtslagare samt att färgsystemet är miljöanpassat i en rad kulörer för
nordiska förhållanden passar Pannplåt då avancerad bearbetning är
verklighet och att egenskaperna i plåten har gjort den världsledande.

Montering
Pannplåt monteras med ett rekommenderat
regelavstånd på c/c 500 mm. Infästning kan göras
med både skruv (4,8/60) och klockspik (60/37)
när infästningen sker i profiltoppen. Vi rekommenderar infästning i profilbotten med en skruv
(4,8/35). Se monteringsanvisning på vår webbsida.

Plåten produceras i standardutförande med “designrillor” men kan också fås utan
dessa, plåten kan dock komma att visa upp mer ojämnheter än om man väljer med rilla.
Ojämnheterna kommer delvis från materialet men kan också uppfattas mer eller mindre
beroende på monteringen och underlaget.
Galvaniserad plåt oxiderar väldigt olika under olika förhållanden och risken för sk ”vitrost”
är stor och kräver särskild hantering och lagring av produkten. För galvaniserad (olackerad) stålplåt lämnas därför ingen estetisk garanti.

Färger

ALUZINK

SVART
NCS S 9000-N
Blank eller matt

MÖRK SILVER
NCS S 5000-N

ZINKGRÅ
NCS S 3502-B

JOHANSSONS PLÅT. Hästmarksvägen 7, 891 38 Örnsköldsvik

SILVERMETALLIC
ANTRACIT
NCS S 2500-N
NCS S 7005-B20G

Tel 0660-855 40

TEGELRÖD
NCS S 5030-Y80R
Blank eller matt

Fax 0660-175 73

RÖD
NCS S 5040-Y80R

ÄRGGRÖN
NCS 3020-G10Y

E-post info@johanssonplat.se

Vi har försökt återge
kulörerna så nära
verkligheten som
möjligt, men rekommenderar att du
beställer provplåt för
exakt kulöråtergivning.

Webb www.johanssonplat.se

