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Plåtdetaljer vid putsade fasader

Putsade fasader är känsliga för lokala fuktbe-
lastningar. Detta medför att höga krav måste
ställas på alla vattenavledande detaljer. Dels
skall vatten avledas från utstående fasadde-
taljer och dels får detta vatten inte koncentre-
ras till vissa stråk på fasaden.

Redan vid projekteringen av fasadbekläd-
naden måste behovet av plåtdetaljer beaktas.
Vid renoveringar måste befintliga plåtdetaljer
kontrolleras för att fastställa behovet av even-
tuella utbyten eller kompletteringar.

I det följande pekas på några känsliga
punkter där plåtavtäckningar är nödvändiga i
samband med puts. Samtidigt redogörs för
några av de föreskrifter om material och utfö-
rande som finns i avsnitt JT i Hus AMA 98 och
råd i RA 98 Hus.

Taket – ett skydd för fasaderna
Takets utformning har en avgörande betydelse
för skyddet av fasaderna. Genom att utforma

Väl utförda plåtavtäckningar är en förutsättning för hållbara och tilltalande
ytskikt. Detta gäller inte minst vid putsade fasader. I avsnitt JT i Hus AMA 98
med tillhörande Råd och anvisningar finns ett stort antal föreskrifter och råd
om hur plåtdetaljer skall utformas.

taken med väl tilltagna språng skyddas fasa-
derna mot rinnande vatten från taket.

Takavvattningssystemet skall vara tillräck-
ligt dimensionerat i förhållande till den tak-
area som skall avvattnas. Hängrännor skall ha
lutning så att vatten inte kan bli stående i rän-
nan. Kvarstående vatten kan så småningom
läcka genom tvärskarvar eller i värsta fall rin-
na över rännans kanter.

I Hus AMA 98 föreskrivs, under JT-.81, att
ränna efter uppsättning skall ha ett fall av
minst 5 mm/m mot stuprör. Bakfall får inte fö-
rekomma.

Tänk på att alltför långa rännfall leder till
att hängrännan vid lågpunkt måste dras ner
på fasaden. Översköljning kan då ske vid kraf-
tiga regnfall. För att skydda fasaden bakom en
hängränna kan ett längsgående skyddsbeslag
monteras, se figur 1. Längsgående skyddsbe-
slag vid hängrännor föreskrivs under JT-.8131
i Hus AMA 98 Skyddsbeslag behövs också
bakom och under en gesimsränna. Här skall
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Figur 2. Figur JT/13 i Hus AMA 98. Språng med
rörelsemån.

Figur 1. Figur JT/12 i Hus AMA 98. Hängränna på
tak med litet eller inget språng bör kompletteras med
ett skyddsbeslag. Språnget bör vara minst 40 mm vid
putsade fasader. Om taktäckningen är utförd i band
där rörelsemån erfordras i språnget måste
taktäckningen avslutas med rörelsemån, se figur 2.

Figur 3. Figur JT/38 i
Hus AMA 98. Skyddsbeslag
bakom och under en gesims-
ränna. Språnget bör vara
minst 40 mm när fasad-
materialet kan absorbera fukt.
Om anslutningen mellan
rännplåten och taktäckningen
kräver rörelsemån skall
anslutningen utföras enligt
figur JT/36 i Hus AMA 98.

skyddsbeslaget dels förhindra vatten att
tränga in bakom rännan, dels skydda väggen
om det skulle bli ett läckage i gesimsrännan. Se
figur 3. Skyddsbeslagen skall skarvas med
enkla hakfalser, alternativt slusskarvar, och
med ett största falsavstånd av 1 950 mm. In-
fästningen skall utföras med kontinuerligt
fästbleck. Det är viktigt att fästblecket har för-
skjutna skarvar i förhållande till skarvarna på
skyddsbeslaget.

Takkrön – Hängskivor
Vid takkrön som avslutas med hängskiva är
det vid putsade fasader viktigt att hängskivan
utförs med ett språng på minst 40 mm – gärna
mer – som avslutas med lodrät droppkant.
Hus AMA 98 föreskriver generellt att språnget
skall vara minst 40 mm, vilket innebär att om
större språng skall utföras så måste detta an-
ges i beskrivningen.

För att vatten inte skall ledas in i väggen får
hängskivan inte genomspikas, utan den skall
fästas med ett kontinuerligt fästbleck. Se fi-
gur 4.

På höga byggnader bör takfoten utföras
med väl tilltagna taksprång.

Vid takkrön används hängskivor på i prin-
cip samma sätt som enligt figur 4, dock kan
uppbyggnadernas höjd och bredd variera. En
viktig detalj är att krönen/uppbyggnaderna
bör ha fall inåt som begränsar risken för att
vatten skall rinna ut mot och längs fasaden.

Figur 4. Figur JT/53 i Hus AMA 98. Hängskiva skall
anslutas med dubbelfals alternativt stående vinkelfals
till taktäckningen och ges ett språng på minst 40 mm
vid putsade fasader. Hängskivor skall skarvas med
enkla hakfalser.
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Skyddsbeslag – en viktig detalj
Skyddsbeslag eller i vissa fall även så kallade
stänkskydd bör alltid monteras där läckage
och stänk lokalt kan uppstå. Vid stuprörsge-
nomföringar i vägg bör t ex alltid ett skyddsbe-
slag monteras, se figur 5. Detsamma gäller vid
infästningar av räcken, armaturer eller skyltar,
se figur 6 och 7. Om inte skyddsbeslag monte-
ras kan skador uppstå på grund av frost-
sprängningar genom att vatten leds in i put-
sen. Droppränder och/eller missfärgningar
kan också lätt bildas. Väggen eller den putsa-
de taklisten bakom en vattenkupa till ett stup-
rör bör också lämpligen skyddas med ett
skyddsbeslag. Se figur 8.

De olika skyddsbeslag som visas i figur 5, 6,
7 och 8 redovisas under koden JT-.526. I
Hus AMA 98 finns bl a föreskrifter om hur
skyddsbeslag skall anslutas till puts. Beskriv-
ningen måste dock kompletteras med uppgif-
ter om hur skyddsbeslagen skall fästas samt
naturligtvis även med uppgifter om skyddsbe-
slagens storlek, bredd och längd.

Figur 5. Skyddsbeslag vid stuprörs-
genomföring i vägg. Helst bör utförandet
med att dra in stuprör genom vägg undvi-
kas.

Figur 7. Skyddsbeslag
vid fäste för ett räcke.
Här har räcket dess-
utom fall från fasaden.

Figur 6. Skyddsbeslag vid en armatur. Vid
elkablar är det också viktigt att dessa monteras
med fall neråt vid genomföringen innan dessa
monteras vidare på en fasad.

Figur 8. Skyddsbeslag (stänkskydd) bakom en
vattenkupa/utkastare vid en fotränna. Som framgår av
figuren är knän och böjar skarpa på stupröret, ett
utförande som bör behållas vid renovering av äldre
putsade fasader.

Foto 1. Tänk på att stuprör skall fästas med nedåtlutande svepstift och att puts-
lagning eller tätning måste ske runt stiftet om detta slås in sedan putsningen skett.
Längdskarven på stupröret skall vändas ut från den putsade fasaden. Vid puts på
isolering måste tillses att infästningen görs i bakomliggande konstruktion och att
inte stiftet enbart går in i isoleringen.
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Gavelbeslag vid hängrännor,
balkonger, krön o d
Vid hängrännor som avslutas med gavlar mot
angränsande högre yttervägg eller i väggvink-
lar skall också gavelbeslag (stänkskydd) mon-
teras. Detta bl a med hänsyn till att gaveln till
hängrännan kan skadas eller att överström-
ning kan ske. Här är det också viktigt att tak-
täckningen avslutas med en vattenavledare
som leder ut vattnet i hängrännan, se figur 9.
Gavelbeslag vid hängrännor redovisas under
koden JT-.8132.

Där krön, balkonger e d ansluter mot putsa-
de fasader är det viktigt att gavelbeslag monte-
ras. Beslagen skall ha avledare som leder ut
vattnet från väggen, annars finns stor risk för
vattenrinningar på fasaden.

Figur 9. Figur JT/74 i Hus AMA 98. Gavel-
beslag och vattenavledare vid hängränna som
ansluter mot högre vägg. Vattenavledare skall
leda ut vattnet från väggen och ner i rännan och
skall dras ned 5 mm under droppkanten.

Foto 2. Här saknas avledare. Fula rinningar på fasaden.

Foto 3. Dålig vattenavledning från balkong samt avsaknad av gavel-/skyddsbeslag
mellan platta och fasad. Fula rinningar på fasaden.

Foto 4. Gavelbeslag vid krön som ansluter mot putsad fasad.
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Fasadlister
Listutsmykningar på en putsad fasad måste
förses med listavtäckningar. Detsamma gäller
t ex burspråk, socklar samt fönsterband. Det
kan vara olika typer av fönster- eller dropp-
bleck eller plåtavtäckningar med ståndskivor.

Enligt Hus AMA 98, JT-.525, skall beslag ut-
föras med ett minsta fall av 1:8 (7,5°) och med
40 mm språng med omslag och lodrät dropp-
kant. På en putsad vägg skall beslag dras upp
minst 100 mm. Överkant på beslag skall an-
slutas till puts med putskant. Putskant skall ut-
föras med omslag och anpassas till putsskik-
tets tjocklek så att det färdiga putsskiktet råder
2–3 mm utanför putskanten.

Vid fasadrenoveringar finns ofta önskemål
om mindre höjd på beslagens uppdragning än
de 100 mm som föreskrivs i Hus AMA 98. I ex-
tremfall vill man putsa ända ned till den hori-

Figur 10. På en putsad vägg skall listbeslag enligt Hus AMA 98 utföras med ett
minsta fall av 1:8 (7,5°) och dras upp minst 100 mm. Vid fasadrenoveringar finns
ofta önskemål om mindre höjd på beslagens uppdragning. Vid större fall kan en
mindre uppdragning fungera. Höjden på beslagens uppdragning bör dock aldrig
vara mindre än 30 mm. Om putsen ställs direkt på plåten är risken för skador stor.

Foto 5. Vid lister e d måste plåten dras upp på fasaden för att begränsa risken för
skador i putsen. Här har putsen spruckit i anslutning till en skarv i listen.

Foto 6. Detalj av beslagning på portomfattning. Anslutningen mot putsen är utförd
med putskant. Vattenavledare finns också.
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Figur 12. Förslag till förbättring av fasadlist i figur 11.
Om konditionen hos befintlig list är god kan komplette-
rande infästning alternativt ske med trådklammer
(rostfri) som nitas till blecket och fästs i murverket
med spik eller skruv av rostfritt stål i inborrade
pluggar.

Figur11. Skiss på befintligt utförande av list med
olämplig utformning. Förslag till förbättring, se
figur 12.



23AMA-nytt Hus 1/2001

sontala plåten, något som kan leda till skador
och sprickor. Ur estetisk synvinkel kan man
dock i vissa fall vara tvungen att minska höj-
den på beslagens uppdragning. Det rent este-
tiska får i dessa situationer vägas mot risker-
na. Höjden på beslagens uppdragning bör
dock aldrig vara mindre än 30 mm. Se figur 10.

Vid breda plåtavtäckningar, t ex på skärm-
tak eller portomfattning, bör beslagen ges en
högre höjd, 150–250 mm. Skarvar på lister
måste göras så att vatten inte kan tränga in.

Ståndskivor
Mellan tak och anslutande högre vägg utförs
så kallade ståndskivor. Ståndskivorna skall
enligt Hus AMA 98 vid taktäckning av plan
plåt dras upp minst 250 mm på väggen. Vid
taktäckning av tätskiktsmatta och överläggs-
plattor gäller samma mått räknat ovanför tak-
täckningen. För att inte rörelser i taktäckning-
en skall ge upphov till skador i putsen, t ex
sprickor mellan plåt och puts, skall ståndski-
van täckas med en täcklist, se figur 14.

Mot putsskikt med minst 10 mm tjocklek
skall ståndskiva, vid taktäckning av plan plåt,
avslutas enligt figur 14. Mot putsskikt med
mindre än 10 mm tjocklek skall ståndskiva,
vid taktäckning av plan plåt, avslutas enligt
figur 15. Figur 14 och 15 visar utförande enligt
Hus AMA 98 vid taktäckningar av plåt.

Figur 13. Vid breda lister, portomfattningar o d kan
det finnas skäl att öka höjden på beslagens uppdrag-
ning på väggen. Glöm inte heller att vattenavledare
måste finnas på sidorna samt att dessa skall dras ned
5 mm under droppkanten.

Foto 7. Täcklist över ståndskiva.

Figur 14. Ståndskiva med
täcklist enligt figur JT/42 i
Hus AMA 98. Täcklisten skall
fästas med kontinuerligt
fästbleck. Utförandet används
både vid skiv- och
bandtäckningar.

Figur 15. Figur JT/43 i
Hus AMA 98. Ståndskiva med
täcklist. Täcklisten skall fästas
med kontinuerligt fästbleck.
Utförandet används både vid
skiv- och bandtäckningar.
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Fönsterbleck
Fönsterbleck läggs ofta upp på alltför dåliga
underlag. Inte så sällan saknas möjligheter för
infästning och det är inte ovanligt att det sak-
nas fall. därför är det viktigt att det vid projek-
teringen ges förutsättningar för ett tillfreds-
ställande underlag.

Enligt i Hus AMA 98, JT-.521, skall fönster-
bleck – och i förekommande fall droppbleck –
utföras med ett minsta fall av 1:8 (7,5°) och med
minst 40 mm språng. Språng skall utföras med
omslag och lodrät droppkant. Underlaget kan
vara avjämnat bruk. Till putsade smygar skall
fönsterbleck anslutas med gavlar som har
putskant, se figur 16, och med putskanten pa-
rallellt med blecket.

Fönsterbleck ansluts till karmbottenstycket
på olika sätt. Det vanligaste är att blecket har
en inslagskant som drivs in i ett spår i karmen.
Se figur 17. Vid träkarmar med uppsågat spår
skall blecket ha en inslagskant som drivs in i
det uppsågade spåret i karmen. Fönsterblecket
skruvas sedan fast med en särskild fönster-
blecksskruv av rostfritt stål. Är spåret för in-
slagskanten för stort eller om indrivningen
inte görs så att den blir tät finns risk för läck.
Tätning kan då ske med fogmassa och/eller
övermålning.

Det förekommer också fönsterkarmar med
droppnäsa under vilken fönsterblecket skall
fästas.  Vid träkarmar med droppnäsa skall
bleck utan inslagskant anslutas så att tätning
erhålls mellan bleck och karm. Se figur 17.

Vid metall- respektive plastkarmar saknas
ofta möjlighet att göra en infästning i spår eller
under droppnäsa. Här krävs oftast särskilda
anvisningar för hur fönsterblecket skall fästas
till karmen.

Om fönsterbleck skall dras upp på karmbot-
tenstycket eller anslutas till karm med täckske-

Figur 16. Alla fria plåtkanter skall utföras med
putskant. Putskant skall utföras med omslag och
anpassas till putsskiktets tjocklek så att det färdiga
putsskiktet råder 2–3 mm utanför putskanten. Vid
smygar med över 150 mm djup skall putskant fästas
med hakklammer.

Figur 17. Figur JT/106
och JT/107 i
Hus AMA 98. Alternativa
utföranden för anslutning
av fönsterbleck mot
karmbottenstycke.

Figur 18. Fönsterbleck vid karm med täckskena.

Figur 19. Figur JT/112 i
Hus AMA 98. Fönsterbleck som i hela
sin bredd ansluter till puts e d skall
utföras med gavlar med putskant och
vattenavledare. Vattenavledare skall
dras ned 5 mm under droppkanten.

Figur 20. Figur RA JT/11 i RA 98 Hus. Exempel på
utförande av fönsterbleck vid puts på isolering.
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Foto 8. Vid isolering som putsunderlag måste noggranna anvisningar lämnas om
hur förstärkning och infästning skall göras vid fönsterbleck. Hur kommer det
slutligen att se ut här?

Foto 9. Exempel på hur det inte får se ut vid anslutning av puts till plåt. Här kan
vatten ledas in och skador uppstå.

Foto 10. Puts mot fönsterbleck. Putskant. Avrundade kanter.

na e d, måste anslutningen mot karm och pos-
ter utföras så att vatten inte kan tränga in, se
figur 18. Ett fönsterbleck som ansluter mot en
vägg måste utföras med en gavel som täcker
hela anslutningen. Gaveln ansluts mot putsen
med putskant såväl horisontalt som vertikalt,
och skall vidare utföras med en droppnäsa
som avleder vattnet från den putsade smygen,
se figur 19.

För infästning av fönsterbleck i språng
finns i Hus AMA 98 flera olika alternativ. Här
måste projektören ta ställning till vilket utfö-
rande som skall användas. När fästbleck eller
trådklammer används är det viktigt att infäst-
ningarna inte görs med för stort centrumav-
stånd. Avståndet mellan infästningarna får
vara högst 600 mm, dock skall varje bleck fäs-
tas på minst två ställen och med ett största av-
stånd av 100 mm från smyg eller gavel.

Fönsterbleck vid puts på isolering där bruks-
avjämning eller annat fast underlag saknas
måste fästas med trådklammer som fästs i puts-
armeringen. Se figur 20.

Putskant – ett måste
Alla fria plåtkanter som ansluter till puts skall
ha s k putskant vilket även påtalats under rub-
riken om fönsterbleck. Putskanten förhindrar
sprickbildning i putsen orsakade av tempera-
turrörelser i plåten.

Putskanten skall utföras med omslag och
fall utåt. Bredden på putskanten skall vara 2–
3 mm mindre än putstjockleken. Om putsskik-
tets tjocklek är mindre än 10 mm fästs plåten i
en fog som tätas med fogmassa.

Plåten bör inte dras upp bakom putsen, ef-
tersom detta förr eller senare medför sprickor i
putsen orsakade av temperaturrörelser i plå-
ten.

Putsen skall utföras så att den rår över puts-
kanten med 2–3 mm. Risken för att vatten då
skall ledas in är liten.

Plåtmaterial
Utförandet av olika detaljer är i princip desam-
ma oavsett vilket plåtmaterial som används.
Risken för påverkan av galvanisk korrosion
och av kemikalier i puts och betong måste dock
alltid beaktas. Detta gäller främst aluminium-
plåt men även Aluzink. Plåtarbeten måste all-
tid skyddas mot putsstänk. Ett bra sätt är att
använda skyddsfolierad plåt. Efter putsning-
en kan folien tas bort.

Förzinkad stålplåt målas antingen på bygg-
platsen eller är industriellt ytbelagd. Varmför-
zinkad stålplåt som byggplatsmålas, används
vid reparationer, av antikvariska skäl eller vid
anpassning till anslutande material och speci-
ella kulörkrav.
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