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Godkända vajersystem 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förtydligande av Europastandard 
 
EN 795 harmoniserades i november 2015 till att gälla enbart för tillfälliga 
förankringsanordningar typ B och E. Typ B är tripod (tre-beniga) och  
Typ E är dödviktssystem.  
 
Detta innebär att permanenta förankringsanordningar Typ A förankringspunkter,  
Typ C vajersystem och Typ D skensystem inte längre kan godkännas enligt EN 795 
utan måste följa den standard som håller på att skapas (klar 2018) och som är 
kopplad till Byggproduktförordningen CPR (Constructive Products Regulation).  
 
Även provmetoden för permanenta förankringsanordningar har fallit ur EN 795  
och ersatts med de relevanta krav som ställs på produkter vilka kan utgöra 
förankringsanordning för personligt fallskydd t.ex. gångbryggor enligt  
EN 516 klass 2. 
 
EN 516 klass 2, innebär att provning ska ske tillsammans med infästning i taket 
(produkten monterad i takets tätskikt) och med en arbetsbelastning på 150 kg.  
 
CW Lundbergs vajersystem har testats av RISE (tidigare Technical Research 
Institute of Sweden, SP) enligt direktiven i EN 516 klass 2, och utfärdat  
certifikat 12 71 01, vilket betyder att vajersystemen är godkända och kan  
förses med P-märke. 

 
 

  

 
                               RISE 
(tidigare Technical Research Institute of Sweden, SP) 
 
P-märkta byggprodukter uppfyller svensk 
standard och är godkända att förankra sig i 
med personlig fallskyddsutrustning.  
 
Uppfyller belastningskraven som anges i  
EN 516 klass 2. 

Viktig information: 
 

Godkännanden och garanti gäller endast om man: 

 följer tillverkarens monteringsanvisningar  

 använder tillverkarens originaldetaljer 
 

Detaljer som utgör konstruktionerna får ej ersättas eller kompletteras med annat fabrikat. 
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CWL Safety System PRO – skarvbara längder 
 

Med CWL Safety System monterat arbetar du obehindrat löpande förankrad intill och vid  
sidan av vajersystemet, för bästa ergonomi.  
 
Vajer kan skarvas till valfria hela metrar genom att välja våra lagerförda vajerlängder. 
Skarvning utförs med medföljande montagenyckel och utan någon extra skarvhylsa. 

Lagerförda längder: 2, 3, 5, 9, 14, 20, 30 m samt vajer med hörn 1+1 m.  
 

Vajersystem på papp- och duktak 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Förankringsögla med vimpel på papp- och duktak 
 

CW Lundbergs förankringsögla används för förankring av personlig fallskyddsutrustning. 
 

Som tillägg till vajersystem används förankringsöglan bland annat som extra förankring 
vid takhörn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vimpeln används för att påminna dig om användning av personlig fallskyddsutrustning 
samt tydliggöra förankringspunkternas placering.  
 

Med vimpeln håller du enkelt reda på snödjupet. Ställ in tolken på den höjd då skottning 
av taket bör övervägas med hänsyn till snöns densitet. 
 

Patentskyddad 

Tolk 
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CWL Safety System PRO – skarvbara längder 

Med CWL Safety System monterat arbetar du obehindrat löpande förankrad intill och vid  

sidan av vajersystemet, för bästa ergonomi.  

Vajer kan skarvas till valfria hela metrar genom att välja våra lagerförda vajerlängder. 

Skarvning utförs med medföljande montagenyckel och utan någon extra skarvhylsa. 

Lagerförda längder: 2, 3, 5, 9, 14, 20, 30 m samt vajer med hörn 1+1 m.  

 

Vajersystem på profilerade plåttak 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Vajersystem på dubbelfalsade plåttak  
 

  

Patentskyddad 

Patentskyddad 
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Rekommendationer vid projektering  

Förankringsanordningar ska placeras så att risk för pendlingsfall minimeras (se sida 7-8). 

Anordningar ska finnas på taket som ger möjlighet att vara förankrad vid vistelse närmare 

takkanten än 2 meter. 

Helst skall system väljas som möjliggör kontinuerlig förflyttning utan omkoppling (Figur 1).  

Där förankringsanordningar placeras mer än 2 m från takkant skall takytterhörn 

kompletteras med förankringsöglor 2 m från vardera takkant (Figur 2 och 3). 

Riskanalys ska genomföras för aktuella arbetsmoment och situationer innan projektering. 

 

Tillträdesleder i form av gångbryggor och takstegar bör i många fall monteras, se sida 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1. 
Horisontellt 
fallskyddssystem  
2 m från takkant.  
 

Figur 2. 
Horisontellt 
fallskyddssystem  
4 m från takkant, med 
förankringsöglor 2 m 
in från takets hörn. 

Figur 3. 
Horisontellt 
fallskyddssystem  
vid nock samt 
förankringsöglor 2 m  
in från takets hörn. 
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Vid nyproduktion eller större omläggning av tak kan denna lösning med horisontellt vajersystem 

monteras 2 m in från takkant. Då krävs inga extra förankringsöglor i hörnen. Röd zon* blir här 

endast 3,44 m2, eller 0,62 %. Detta ger högsta säkerhetsnivå.  

 

 

 

 
 
Befintliga tak med förankringsöglor kan i vissa fall kompletteras med horisontellt vajersystem 
mellan förankringsöglor samt med en förankringsögla i varje hörn.  
Röd zon* blir här 18,15 m2, eller 3,27 %. Detta ger en lägre säkerhetsnivå. 

 
 
 
 
 
* Inom röd zon föreligger risk för pendlingsfall, se sida 7.   

Vid montage med horisontellt vajersystem  
2 m från takkant krävs inga extra förankringsöglor. 

Förankringsöglor 2 m  

in från takets hörn. 

 

Horisontellt vajersystem.  

 

Radie (linlängd) 

max 10 m 
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Pendlingsfall 
 

Långa linor på låglutande tak eller vajer 2 meter in från takkant 
 

För att minska risken för pendlingsfall vid arbete nära takkant finns det idag system med 
vajer- eller skenor att förankra personlig fallskyddsutrustning i på låglutande tak.  
En vanlig lösning är annars att montera förankringsöglor 6-10 meter in från takkanten, 
detta ger dock mycket stora pendeleffekter vid fall från takens ytterhörn.  
För att minska denna risk kräver riskanalysen att låglutande tak och sluttande tak upp till 
27 grader ska förses med extra förankringsmöjlighet i takytterhörn, två meter in från  
respektive takkant. Detta ger en teoretisk maximal ”pendelhöjd” på 0,83 m. 
 

 

Jämförande exempel: 
 

Två låglutande yttertak, 30x50 meter. Tak 1 har förankringsöglor i mitten av taket samt ytterligare 
förankringsöglor så att den teoretiska ”pendelhöjden” inte ska överskrida 0,83 meter.  
Tak 2 har vajersystem runt hela taket, två meter in från takkanten. (Se ritningar på sid 8). 

 

TAK 1:  Långa linor och förankringar 
långt in på taket 

Med tre förankringsgöglor längs takets 
mittlinje (c-avstånd 10 meter) är pendelhöjden 
under 0,83 m om man befinner sig upp till 5 
meter i sidled från den punkt där 
förankringslinan är vinkelrät mot takkant.  
Med denna lösning föreligger risk för 
pendelfall längs nästan 100 % av takkanten. 

TAK 2:  Vajersystem 2 meter från 
takkant 

Ett vajer- eller skensystem två meter in från 
takkanten ger risk för pendlingsfall endast vid 
takhörnen. Övriga taket har ingen 
pendlingsrisk.  
Med denna lösning föreligger risk för 
pendlingsfall på endast 10 % av takkanten, 
motsvarande takets fyra hörn. 

 
 

 

 

 

  

Vajersystemet ökar säkerheten med 10 gånger jämfört med 
förankringsöglorna på grund av minskad risk för pendlingsfall. 

Säkrings- 
zon 2-4 m 



 

© CWL 2018-11  8 

Principritningar över det jämförande exemplets Tak 1 och Tak 2 
 
 

Tak 1: Förankringsöglor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Låglutande tak 30x50 meter med 3 st förankringsöglor mitt på taket med c-avstånd 10 meter,  
4 st vid varje hörn 2 meter in, och 4 st längre in från hörn cirka 6 meter in. Denna lösning gör 
arbetet krångligare, mer tidskrävande och ökar risken för misstag. 
 

Tak 2: Vajersystem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samma låglutande tak med vajersystem 2 meter in från takkanten. Totalt 144 meter vajer,  
4 st hörn och 12 st vajerstyrningar. Optimalt säker och effektiv lösning. 
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Kollektiva fallskydd  

Mer omfattande arbeten på taket kräver vanligtvis kollektiva fallskydd. 
Riskanalysen ska klargöra vilken arbetsmetod som ska användas för aktuellt arbete. 
 
Exempel på faktorer som ökar riskens storlek för aktuellt arbete och arbetsmetod: 
Lång tidsåtgång • Fallrisker • Antal arbetande personer • Dålig arbetsergonomi • 
Höga taklutningar • Hala underlag • Dåliga väderförhållanden. 
 
Kollektiva fallskydd kan vara skyddsräcken eller avspärrningar. 
Områden innanför kollektiva fallskydd räknas som säker zon, där man får arbeta utan att 
vara förankrad med personlig fallskyddsutrustning.  
 
Skyddsräcken skall användas på takytor närmare takkant än 2 m.   
 
Avspärrningar får användas på låglutande tak ≤ 6° i områden ≥ 2 meter från takkant. 
Dessa skall vara tydligt markerade. 
 
Se sida 5 för förslag på projektering av vajersystem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Exempel på fasta skyddsräcken och avspärrningar på ett låglutande tak. 

 

  

Skyddsräcke 

Avspärrning 

2 m 
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Tillträdesleder 

Tillträdesleder i form av fast monterade gångbryggor och takstegar skall monteras på 
taket där taklutning är över 6 grader och där fallhöjd överstiger 2 m. Även vid lägre 
taklutningar på hala eller ömtåliga takmaterial och vid frekvent användning.  
 
Gångbryggor och takstegar används för förankring av personlig fallskyddsutrustning  
och för förflyttning mellan uppstigningsställe och anordningar på taket. Löpande 
förankring i vajer- eller skensystem skall kunna ske i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Gångbrygga ska uppfylla kraven i SS-EN 516:2006, klass 2. 
 
Takstege ska uppfylla kraven i SS-EN 12951:2004, klass 2. 
 

 
Gångbrygga och takstege med skyddsräcke. 
Tillträdesled från taklucka till nock. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gångbrygga med skyddsräcke               Gångbrygga med vajersystem 
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Prestandadeklaration  Fristående vajersystem - 
skarvbara längder 

1. Produktens unika identifieringskod 

Vajersystem monterat enligt  
monteringsanvisning M-283. 
 

Artikelnr. Benämning 
410115 Infästningsplatta tätskikt 
430260 Vajerstyrning fristående vajer PRO 
490139 Märkbricka fristående vajer 
490158 Ändfäste fristående vajer 
490181 Vajerstyrning falsade plåttak PRO 
490184 Vajerterminal M monterad 
490185 Vajerterminal F monterad 
490167 CWL Vajerlöpare PRO 
490200 Gängstång vajerände M10 x 380 A2 
490206 Infästning vajer dubbelfals 
490208 Infästningsplatta vajer profilerade plåttak 
490214 Konsol fristående vajerhörn 
490215 Fästplåt fristående vajerhörn 
490216 Adapter fristående vajerhörn 
490218 Vajerhörn monterat på vajer 
 Stållina RFR 8 mm 
 

2. Identifiering 

Märkbricka märkt CWL Safety System. 
Vajerterminal märkt CWL. 

3. Byggproduktens avsedda 
användning 

 Förankring i vajersystem med personlig 
fallskyddsutrustning för max två personer vid 
arbete. 

 Förankring vid räddning för ytterligare en 
person med räddningsutrustning. 

 Montage på asfaltsbaserat fiberarmerat 
tätskikt. 

 Montage på PVC, ECB-/FPO-baserat tätskikt 
min 1,2 mm. 

 Montage på profilerad takplåt av stål  
min 0,5 mm 

 Montage på dubbelfalsad takplåt av stål  
min 0,6 mm eller aluminium min 0,7 mm.  

4. Tillverkarens namn och 
kontaktadress 

CW Lundberg Industri AB 
Landsvägen 52 
Box 138 
SE- 792 22 Mora 
Sweden 
 

Telefonnummer: 0250-55 35 00 
E-post: info@cwlundberg.com 
 

5. System för bedömning och 
fortlöpande kontroll av 
byggproduktens prestanda*) 

System 1+ 
 

6. Kontrollerande organ 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, nr 0402 
har utfört inledande inspektion, fortlöpande 
övervakning och undersökning.  

 

7. Angiven prestanda 
Väsentliga egenskaper Prestanda Teknisk spec. 
Mekanisk hållfasthet Dynamisk last enligt klass 2 punkt 7.2** SS-EN 516:2006 
Reaktion vid brandpåverkan Klass A1, Broof SS-EN 516:2006 
Beständighet Minst likvärdig varmförzinkning enligt punkt 5. SS-EN 516:2006 
Beständighet Korrosivitetsklass C4 40 år  SS-EN ISO 12944-2 
 

Uppfyller krav för arbetslast (1,5 kN i alla riktningar) enligt senast reviderad standard där förankringsmöjlighet anges 
SS 83 13 35:2014. 
 

8. Övrigt 
Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den produktprestanda 
som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges 
under punkt 4. 
 

Undertecknat för tillverkaren av: 
 
 
 
 
Thomas Lundberg 
Verkställande direktör 
 

Mora den 24 Juli 2018 
 

*) Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 Bilaga V 
**) Fleranvändarprovning utförd genom dubbla dynamiska fallprov 
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Prestandadeklaration - Förankringsögla 
 

1. Produktens unika identifieringskod 

Förankringsögla monterad enligt 
monteringsanvisning M-085 samt infästning på 
specifik taktyp enligt M-076, M-082, M-085 och 
M-132. 
 

Artikelnr. Benämning 
420039 Förankringsögla släta tak 
420239 Förankringsögla släta tak signalröd 
410113 Infästningsplatta shingel 
410115 Infästningsplatta tätskikt 
410132P Skruvsats förankringsögla 5 st 
620096 Höjningssats 50 släta tak 

2. Identifiering 

Förankringsöglan märkt med CWL. 
 

Spårbarhetsmärkning med löpnummer. 
 

3. Byggproduktens avsedda 
användning 

 Förankring för personlig fallskyddsutrustning. 

 Montering på asfaltsbaserat fiberarmerat 
tätskikt. 

 Montering på PVC, ECB-/FPO-baserat tätskikt 
min 1,2 mm. 

 Montering på betong. 

4. Tillverkarens namn och 
kontaktadress 

CW Lundberg Industri AB 
Landsvägen 52 
Box 138 
SE- 792 22 Mora 
Sweden 
 

Telefonnummer: -46 (0)250-55 35 00 
E-post: info@cwlundberg.com 

5. System för bedömning och 
fortlöpande kontroll av 
byggproduktens prestanda*) 

System 1+ 

6. Kontrollerande organ 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, nr 0402 
har utfört inledande inspektion, fortlöpande 
övervakning och undersökning. Provning av 
stickprov enligt system 1+ och utfärdande av 
certifikat 12 71 01. 
 
 
 

 
 

7. Angiven prestanda 

Väsentliga egenskaper Prestanda Teknisk spec. 
Mekanisk hållfasthet Statisk last enligt klass 2 punkt 7.1 SS-EN 516:2006 
Mekanisk hållfasthet Dynamisk last enligt klass 2 punkt 7.2 SS-EN 516:2006 
Reaktion vid brandpåverkan Klass A1 enligt punkt 7.3 SS-EN 516:2006 
Beständighet Minst likvärdig varmförzinkning enligt punkt 5. SS-EN 516:2006 
Beständighet Korrosivitetsklass C4 40 år  SS-EN ISO 12944-2 
 

Uppfyller krav för arbetslast på låglutande tak ≤6° (1 kN i alla riktningar) enligt senast reviderad standard där 
förankringsmöjlighet anges SS 83 13 35:2014. 
 

Uppfyller krav på statisk och dynamisk last enligt Klass A2 i tidigare gällande standard EN 795:1997. 

 

8. Övrigt 
Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den produktprestanda 
som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges 
under punkt 4. 
 
Undertecknat för tillverkaren av: 
 

 
 
 
Thomas Lundberg 
Verkställande direktör 
 
Mora den 18:e april 2017 
 
*) Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 Bilaga V 
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Prestandadeklaration - Gångbrygga 

1. Produktens unika identifieringskod 

Gångbrygga monterad enligt 
monteringsanvisning M-203. 
  

Gångbrygga med vajersystem för förankring av 
personlig fallskyddsutrustning M-217, M-255. 
 

Artikelnr. Benämning 
430000 Gångbrygga 2,4 m 
430008 Konsol gångbrygga släta tak <18° 
430010 Överdel bryggkonsol 
430012 Gångbrygga 1,2 m 
420056 Konsol betongpannor 
420057 Konsol lertegelpannor 
410003 Fotplatta bärande underlagstak 
410157 Bärläktfäste förenklade underlagstak 
410094 Konsol profilerade plåttak 
410251 Falsfäste snedfals 
420060 Konsol släta tak 
410174 Falsfäste 
410290 Falsfäste klicktak 
410115 Infästningsplatta tätskikt 
430065 Stag gångbrygga 
490213 Ändfäste gångbrygga 
490104 Vajerstyrning 
490106 Motlägg ändfäste 
490167 CWL Vajerlöpare PRO 
490117 Snabblänk rostfri 
490184 Vajerterminal M monterad 
490185 Vajerterminal F monterad 
490200 Gängstång vajerände M10 x 380 A2 
490218 Vajerhörn monterat på vajer 
490190 Fästplåt vajerhörn PRO gångbrygga 
490130 Vajerstyrning krok 
620096 Höjningssats 50 mm släta tak 
 Stållina RFR 8 mm 

 
 

2. Identifiering 

Gångbryggan märkt med CWL. 
Spårbarhetsmärkning med löpnummer. 

3. Byggproduktens avsedda 
användning 

 Gångväg på tak. 

 Förankring för personlig fallskyddsutrustning 
direkt i gångbryggan.  

 Förankring för personlig fallskyddsutrustning 
i vajersystem. 

4. Tillverkarens namn och 
kontaktadress 

CW Lundberg Industri AB 
Landsvägen 52 
Box 138 
SE- 792 22 Mora 
Sweden 
 

Telefonnummer: 0250-55 35 00 
E-post: info@cwlundberg.com 

5. System för bedömning och 
fortlöpande kontroll av 
byggproduktens prestanda 

System 1+ 

6. Kontrollerande organ 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, nr 0402 
har utfört inledande inspektion, fortlöpande 
övervakning och undersökning. Provning av 
stickprov enligt system 1+ och utfärdande av 
certifikat 12 71 01. 

7. Angiven prestanda 

Väsentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad tekn.spec. 

Mekanisk hållfasthet Statisk last enligt 7.1 Klass 2 SS-EN 516:2006 

Mekanisk hållfasthet Dynamisk last enligt 7.2 Klass 2 SS-EN 516:2006 

Gåbarhet Typ B enligt 6.2 SS-EN 516:2006 

Reaktion vid brandpåverkan Klass A1, Broof SS-EN 516:2006 

Beständighet Minst likvärdig varmförzinkning SS-EN 516:2006 

Beständighet Korrosivitetsklass C4 40 år  SS-EN ISO 12944-2 

8. Övrigt 
Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den produktprestanda 
som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges 
under punkt 4. 
 

Undertecknat för tillverkaren av: 
 
 

 
Thomas Lundberg 
Verkställande direktör 
 

Mora den 24 Juli 2018 
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Prestandadeklaration – Takstege 
1. Produkttypens unika 
identifikationskod 

Artiklar kombineras för att bygga fast monterad 
takstege enligt monteringsanvisning M-205. 
 

Infästning på specifik taktyp enligt M-076, M-082, 
M-085, M-131, M-132, M-133, M-201 & M-202. 
 

Säkerhetsskena enligt M-244.  
 

Artiklar i monteringsanvisningar är spårbara i 
dokument CWL0103. 
 

Artikelnr. Benämning 
470002 Takstege 1,2 m 
470003 Takstege 2,4 m 

470121 
Allroundfäste takstege/gångbrygga i 
takfall 

410178 
Falsfäste takstege/gångbrygga i 
takfall 

410020 Bandfäste LTG/BTG takpannor 
410202 Bandfäste släta takpannor 
410157 Bärläktfäste förenklade underlagstak 
410170P Adaptersats bärläktfäste takstege 

410168P 
Stegfästesats allroundfäste 
profilerade plåttak 

410113 Infästningsplatta shingel 
410115 Infästningsplatta tätskikt 
410138 Infästningsplatta skiffer 
470009 Förlängningsskena allroundfäste 
470090 Stöd takstege fals-/klicktak 
490060 Säkerhetsskena 300 1,2 m 
490065 Säkerhetsskena 1200 1,2 m 
490061P Konsolsats säkerhetsskena 
490063P Skarvsats säkerhetsskena 
490064 Löpare säkerhetsskena 
490075P Ändstoppsats 
620096 Höjningssats 50 släta tak 

2. Identifiering 

Takstegen märkt med CWL. 
 

Spårbarhetsmärkning med löpnummer. 
 

3. Avsedd användning 

 Tillträdesled för sluttande tak på 
byggnader. 

 Förankring av personlig 
fallskyddsutrustning. 

 Förankring av personlig 
fallskyddsutrustning i skensystem. 

 

4. Tillverkare 

CW Lundberg Industri AB 
Landsvägen 52 
Box 138 
SE- 792 22 Mora 
Sweden 
 

Telefonnummer: 0250  55 35 00 
E-post: info@cwlundberg.com 
 

5. System för bedömning och 
fortlöpande kontroll av 
byggproduktens prestanda 

System 1+. 
 

6. Kontrollerande organ 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, nr 0402 
har utfört inledande inspektion, fortlöpande 
övervakning och undersökning. Provning av 
stickprov enligt system 1+ och utfärdande av 
certifikat 12 71 01. 
 
 

 

7. Angiven prestanda 
Väsentliga egenskaper  Prestanda  Harmoniserad 

tekn.spec. 
Mekanisk hållfasthet  Statisk last enligt punkt 6.1  SS-EN 12951:2004 
Mekanisk hållfasthet  Motstånd mot vridning enligt punkt 6.2   SS-EN 12951:2004 
Mekanisk hållfasthet Dynamisk last enligt punkt 6.3 klass 2 SS-EN 12951:2004 
Reaktion vid brandpåverkan Klass A1 enligt punkt 6.4 SS-EN 12951:2004 
Beständighet  Minst likvärdig varmförzinkning enligt punkt 4  SS-EN 12951:2004 
Beständighet Korrosivitetsklass C4 40 år EN ISO 12944-2 EN ISO 12944-2 
 

8. Övrigt 
Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den produktprestanda som anges i 
punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. 
 

Undertecknat för tillverkaren av: 
 
 
 
 
 

Thomas Lundberg 
Verkställande direktör 
 

Mora den 29 Maj 2017  
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Garantivillkor i olika miljöer 
Garantin innebär att CW Lundberg utan dröjmål ersätter felaktig produkt med ny, felfri vara. Om en produkt har 

skadat yttertaket eller annan del av taket, betalar CW Lundberg AB ersättning som motsvarar kostnaden för att köpa 

nytt sådant material. Den nya produkten ställs till takägarens förfogande vid CW Lundberg AB:s fabrik i Mora.  

I stället för att ersätta takägaren med ny produkt, har CW Lundberg AB rätt att genom reparation eller annat sätt 

avhjälpa felet i den ursprungliga produkten. För CW Lundbergs leveranser gäller ABM 07. Detta garantiåtagande 

utgör en specificering av ABM 07 i tillämpliga delar. 
 

Garantin omfattar alla produkter tillverkade i Zinkmagnesium eller rostfritt av CW Lundberg AB efter den 1 maj 

2016. 
 

Villkor för att garantin ska gälla: 

 Garantitiden bestäms utifrån vilken miljö produkten 

installeras i, se miljöexempel i tabellen nedan. 

 För monterad produkt gäller garantin endast under 

förutsättning att montering utförts i enlighet med CW 

Lundberg AB:s vid köpet gällande instruktioner. 

 Produkten skall ha underhållits i enlighet med CW 

Lundberg AB:s vid köpet gällande instruktioner.  

 Produkten får inte ha utsatts för onormalt slitage, 

belastats över gällande normer och bestämmelser eller 

demonterats genom takägarens försorg. 

 Reklamation skall göras till CW Lundberg AB  

inom en månad efter att felet upptäckts eller gjorts  

känt för takägaren. 

 Rätten till ersättning gäller den som äger det tak på 

vilket produkten har monterats eller ska monteras. 

När gäller inte garantin? 

 Garantin gäller ej för skada på produkten som 

uppkommit efter riskövergången från CW Lundberg AB 

till dess kund. Garantin gäller således inte för t.ex. 

transportskada efter sådan riskövergång eller för skada 

på grund av felaktig eller ovarsam lagring eller annan 

hantering hos grossist, återförsäljare eller slutkund. För 

sådan skada kan i stället i första hand återförsäljaren 

svara enligt köprättsliga regler. 

 Garantin gäller ej om installationen kompletterats med 

komponenter av andra fabrikat än CW Lundberg AB. 

 Garantin omfattar inte annat än vad som anges i detta 

dokument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Korrosivitets-

klass 

Miljöns  

korrosivitet 
Miljöexempel 

Garanti 

tid (år) 

C1 Mycket låg 
Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder luftföroreningar, t ex kontor, affärer, skolor 
och hotell. 

100 

C2 Låg 
Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och 
fuktighet. Låg frekvens av fuktkondensation och låg halt luftföroreningar, t ex sporthallar, lagerlokaler. 

80 

C3 Måttlig 

Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade 

områden. Områden med visst inflytande från kusten. Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd 

luftföroreningar från produktionsprocesser, t.ex. bryggerier, mejerier, tvätterier. 

60 

C4 Hög 
Atmosfärer med måttlig salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri och kustområden. 
Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t.ex. kemiska 

industrier, simhallar, skeppsvarv. 

40 

C5-I 
Mycket hög 

(Industriell) 
Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Utrymmen med nästan permanent 
fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar. 

20 

C5-M 
Mycket hög 

(Marin) 

Kust- och offshoreområden med stor mängd salt. Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation 

och stor mängd luftföroreningar. 
20 

Korrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944-2:1998 

Specifik garantitid 
Garanti 

tid (år) 

Lackerade produkter monterade på koppartak. 20 

CW Lundberg AB började år 2011 arbeta med Zinkmagnesium, 

en ny ytbehandling av stålplåt som introducerades på marknaden.  

Zinkmagnesium ersätter den traditionella varmförzinkningen och 

är ett betydligt mer miljövänligt och korrosionsresistent 

alternativ. 
 

Fördelar med Zinkmagnesium jämfört med varmförzinkat 

stål: 

 Upp till tio gånger bättre korrosionsskydd. 

 Korrosivitetsklass C5 i 20 år. 

 Lägre miljöpåverkan tack vare 75 % mindre zinkinnehåll och 

upp till 75 % långsammare avrinningstakt av zink. 
 

Om läkningsförmåga 
Zinkmagnesium innehåller zink, aluminium och magnesium och 

har förmåga att läka klippkanter och andra skador i ytskiktet. 

Den läkande förmågan är bättre än för ren zink, t.ex. produkter 

med varmförzinkade ytor. Aluminium och magnesium har 

förmåga att anpassa sig till aktuella förhållanden och hjälper till 

att skapa ett skyddande skikt på den skadade ytan. 
 

Om minskad avrinningstakt 

En produkt med Zinkmagnesiumbeläggning är så effektiv att 

endast en fjärdedel av mängden zink behövs i förhållande till 

varmförzinkning. Till detta kommer att den så kallade 

avrinningstakten av zink endast är en fjärdedel i förhållande till 

varmförzinkning. Skyddar man dessutom ytan med pulverlack så 

upphör avrinningen av zink helt. 
 

Produkter med Zinkmagnesium minskar miljöpåverkan på grund 

av minskad materialanvändning och utsläpp av zink. 
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Produktegenskaper hos CW Lundberg 
 

 

Miljö: 
 

- Korrosivitetsklass C4 i 40 år 

- Miljövänlig produktion utan svetsade detaljer 

- Produkter har ett skyddande skikt av pulverlack vilket minimerar återföring av zink 

till naturen 

- Produkterna är utvecklade för rationell hantering 

- Miljöledningssystem ISO 14001 

 

Kvalitet: 
 

- Produkter omfattas av en standard eller enskilda krav från relevanta standarder 

- Produkterna har prestandadeklaration 

- All utveckling och tillverkning sker inom företaget 

- Låg vikt, snabb montering tack vare få ingående detaljer 

- Produkterna klarar aggressiva miljöer 

- Garantitid 40 år 

- Kvalitetsledningssystem ISO 9001 

 

Övrigt: 
 

- 35 års erfarenhet i taksäkerhetsbranschen 

- Marknadsledande på produktutveckling i Skandinavien 

- Europeiska patent och mönsterskydd 

- Aktiv gällande skapande av nya Europeiska och Skandinaviska regler 

- Produkterna pulverlackeras enligt CWL kulörkarta utan extra kostnad 

- Webbaserat kalkylprogram för prissättning 

- Utförliga monteringsanvisningar och webbaserade monteringsfilmer 

- Utför projektering och riskanalys utan kostnad  
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Kulörkarta 
 

Nedan kulörer kan erhållas utan pristillägg. 
 

   

SVART                           * 

RAL 9005 
NCS S9000-N 

TEGELRÖD                    * 

RAL 8004 
NCS S5040-Y70R 

BRUN 
RAL 8017 
NCS S8010-Y70R 

   

SILVERMETALLIC 
RAL 9006 
NCS S2000-N 

MÖRK SILVERMETALLIC 
RAL 9007 
NCS S4502-Y 

JÄRNGRÅ                      * 

RAL 7011 
NCS S7005-B20G 

   
ANTRACITGRÅ 
RAL 7016 
NCS S8005-B20G 

GRAFITGRÅ 
RAL 7024 
NCS S7502-B 

ZINKGRÅ 
RAL 7040 
NCS S3502-B 

   

MÖRKRÖD                    * 

RAL 3009 
NCS S6030-Y80R 

MOSSGRÖN 
RAL 6003 
NCS S7010-G50Y 

ÄRGGRÖN 
RAL 6021 
NCS S3030-G30Y 

   
   
   
   
 
 
 
Ange alltid RAL-nummer och färg vid beställning. För övriga kulörer kontakta oss. 
 
NCS-nummer närmsta motsvarighet till RAL. 
Glansvärde: 85 (±5) 
Färgkvalitet: Polyesterfasad 
Färgskiftningar kan förekomma på klarlackerade produkter. 
 

* Lagerförda kulörer 
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Benämning och artikelnummer 
Papp- och duktak, sida 3    
 

 
 
 
 
 
 

Vajer M-F 2 m 430243 

Vajer M-F 3 m 430244 

Vajer M-F 5 m 430245 

Vajer M-F 9 m 430246 

Vajer M-F 14 m 430247 

Vajer M-F 20 m 430248 

Vajer M-F 30 m 430249 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infästningsplatta tätskikt 410115 
 
 
 
 
 
 
 
 
CWL vajerlöpare PRO 490167 
 
 
 
 
 
 
 
Skyddsplåt ändfäste PRO 490196  
 
 
 
 
 
 
 
 
Förankringsögla släta tak 420039  
 
 
 
 
 
 
 
 
Skruvsats förankringsögla 5 st 410132P 
 

Ändfästesats fristående vajer 430240 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vajerstyrning släta tak PRO 430242 
 
 
 
 
 
 
  
Skyddsplåt vajerstyrning PRO 490198  
 
 
 
 
 
 
 
 
Förankringsögla släta tak  420239 
signalröd  
 
 
 
 
 
 
 
Vimpel med snödjupsmarkering 480960 
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Profilerade plåttak, sida 4    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infästningsplatta vajer 490208 
profilerade plåttak 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skruvsats vajerinfästning 490204P 
profilerade plåttak 2 st 
 

Vajerstyrning profilerade  430252 
plåttak PRO 

 
 
 
 
 
 
 

Vajer, vajerlöpare, ändfästesats och skyddsplåtar, se sida 19. 

 
Dubbelfalsade plåttak och klicktak, sida 4    

 
 
 
 
 
 
 
Infästning vajer dubbelfals  490206 
 
 
 

 
 
 
 
Gängstång vajerände  490202 
M10 x 1000 A2  
 

Vajerstyrning falsade plåttak 490181 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vajer, vajerlöpare, ändfästesats och skyddsplåtar, se sida 19. 

 
Vajerhörn        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infästningssats fristående vajerhörn 490224 
Ställbar till vinklar 15-90° 

Vajerhörn M-F 1+1 m 490226 
Böj till valfri vinkel
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 CW Lundberg Industri AB  Box 138  SE-792 22 Mora  Sweden  

   +46 (0)250 55 35 00  www.cwlundberg.com  info@cwlundberg.com  

 
 

www.cwlundberg.com  
 

 
 

På vår hemsida har vi samlat alla våra produkter, monteringsanvisningar, filmer och 
tillhörande dokumentation för att Du ska kunna skapa ett säkert tak att vistas på! 

 
Använd Kalkylatorn - beräknar materialåtgång och pris direkt på hemsidan. 

 
 
 
 
 

Broschyrer och senaste dokumentation finns för nedladdning och utskrift på hemsidan alternativt 
kontaktar du oss för att få det mailat/skickat till dig. 
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