
Decra® taksystem  
När taket ska vara livet ut.

Icopal® Decra taksystem



Ett nytt och vackert tak ger huset ett lyft.
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Icopal® Decra taksystem

Taket ska inte bara ge skydd mot väder och vind. Det är kanske inte det 
första man lägger märke till på ett hus, men är taket nytt och fint och av 
hög kvalitet, ger det hela huset ett visuellt lyft. Ett snyggt tak kan vara den 
arkitektoniska pricken över ”i”. Det kostar mindre än du tror att ge huset ett 
nytt tak − och ett långt liv.

Är ditt tak äldre än 25 år, är det på tiden att kontrollera det och överväga att lägga ett nytt. De flesta husägare 
tror att ett takbyte kostar långt mer än vad det i verkligheten gör. En sak är säker: Att låta bli att byta tak kan 
bli betydligt dyrare och medföra extraarbete.
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Varje år faller det 95 400 liter vatten 
på ett genomsnittligt svenskt hustak.
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Icopal® Decra taksystem
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Ett hustak har ett tufft jobb. Under loppet av ett år utsätts det för hårda 
påfrestningar som tung snö, issprängning, snösmältning,  piskande regn och 
intensiv  solstrålning. Stormar måste det också kunna motstå.

Decratak som legat i 40 års tid i Norden är fortfarande i bruk med fullgod funktion. Decra är konstruerat för att stå 
emot alla slags påfrestningar. Pannorna sitter säkert eftersom de fästs i både över- och underkant. Deras utformning 
är mycket precis vilket gör att taket håller tätt ända ner till 10° taklutning. Dessa egenskaper gör Decra mycket lämpligt 
också för kustförhållanden där kraftig blåst och slagregn är vanligt...



Decra.
Det mest solida du kan lägga på taket.
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Icopal® Decra taksystem
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Med Decra är du garanterad ett tätt och problemfritt tak i många decennier. 
Det är okrossbart, stormsäkert och kräver minimalt med underhåll. Som en 
extra säkerhet ger vi 30 års produktgaranti. 

Det innebär att vi levererar nytt material om produkterna inte svarat upp mot Decrasystemets höga 
produktstandard. Decratak är en oslagbar kombination av slitstyrka och utseende. Välj mellan tre olika 
utföranden och flera kulörer. Vilken passar ditt hus?



Varför lägga 6 ton på taket 
när det räcker länge med 900 kilo?
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Decra är en modern taklösning med ett klassiskt och elegant 
utseende. Vikten är bara 1/6 av betongpannans, ändå är Decra 
betydligt starkare. 

Dessutom är hanteringen mycket enklare. En pall med Decra räcker till ett tak på 150 m2. 
Decrapannan absorberar inte vatten, vilket gör det svårt för alger och mossa att få 
fäste men också att den behåller sin låga vikt oavsett väder. Underhållet är minimalt, 
slitstyrkan och hållbarheten maximal.
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10°
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Idealiskt både på gamla och nya tak.
Decratak är populära på nya hus, men är också en idealisk lösning 
till renovering av tak – inte minst tack vare den låga vikten och enkla 
monteringen. 

Decra fungerar också till takstolar för lätt taktäckning och 
kan läggas på tak med lutning ända ned till 10°. Befintligt 
takmaterial som t.ex. shingel, plåt- eller papptak utgör 
vanligtvis ett utmärkt underlag för att montera Decra. På så 
sätt slipper du dessutom kostnader för nedmontering av ditt 
gamla tak.
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Classic Tegelröd

Classic Antikgrå

Classic Antikröd

Classic Kristallsvart

Classic Svart

Ett brett utval av kulörer ger 

dig möjligheten att matcha 

husets karaktär.



Icopal® Decra taksystem

DECRA® Classic
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Mått: ...............................................1330 x 415 mm
Täckande mått: ..............................1260 x 369 mm
Materialåtgång: .............................2,16 pannor/m2

Läktavstånd: ..................................369 mm
Vikt:  ................................................6,7 kg/m2

Lägsta taklutning:  ........................10˚

Garanti: Alla Decraprodukter levereras med 30 års garanti.

Inget trumljud:
Takpannorna är uppbyggda så att de har 
ljuddämpande effekt. Med Decra Classic på 
taket slipper du problem med smatter på 
taket när det regnar.

Väljer originalet du Decra Classic, får du ett 
solitt och stilrent tak som passar bra in i 
den nordiska byggtraditionen. Starkt som 
stål, vackert som natursten. 

Ett brett utval av kulörer ger dig 
möjligheten att matcha husets karaktär.
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DECRA® Elegance
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Mått: ...............................................1330 x 415 mm
Täckande mått: ..............................1260 x 373 mm
Materialåtgång: .............................2,16 pannor/m2

Läktavstånd: ..................................373 mm
Vikt:  ................................................5,6 kg/m2

Lägsta taklutning:  ........................10°

Garanti: Alla Decraprodukter levereras med 30 års garanti.

Stormsäkert:
Decra är särskilt lämpligt i väder- och vin-
dutsatta områden − det klarar både storm 
och orkan.

Finns i  två varianter,  med och utan ljuddämpning.

Decra Elegance är något av det mest 
stilrena du kan ha på taket. Pannorna är 
belagda med en glansig lackering med 
en slitstyrka som består. En patenterad 
ljuddämpningslösning på undersidan gör 
att Decra Elegance är nästan lika ljudlös 
som Decra Classic.



Så här beräknar du ditt nya Decratak.

16

Icopal har utarbetat ett takberäkningsprogram som hjälper dig att räkna fram hur 
mycket material som behövs till ditt tak. Programmet finner du på www.decra.se 

Innan du väljer tak bör du räkna på den totala kostnaden – för material och arbete, men också för beräknat underhåll 
och takets livslängd. Då upptäcker du att Decra, tak vare rätt pris, relativt liten arbetskostnad och lång, problemfri 
livslängd är ett av de mest kostnadseffektiva alternativen.

När du fyllt i takberäkningen på din dator, kan du printa ut den och ta med den, eller mejla den, till återförsäljaren för 
Decra. Utifrån beräkningen kan återförsäljaren ge dig ett priserbjudande på ditt Decratak. Du finner en återförsäljare i 
din närhet på www.decra.se. 

Totalpriset är naturligtvis avhängigt av om du lägger taket själv, eller om du överlåter jobbet till en fackman. Ett 
Decratak är både enkelt och snabbt att lägga för en som är lite händig.
Läggningsanvisning får du hos din Decrahandlare eller på vår hemsida.

TAKVINKELMALL

Takvinkelmallen finner du på www.decra.se
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Produkter och tillbehör
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Decra är extremt tåligt. Med en stomme av stål och en yta av sten får du ett 
tak som är tyst och i det närmaste underhållsfritt.

Decra takpanna består av en formstabil plåtstomme som skyddas av flera lager korrosionsskyddande material 
av aluzink, epoxy och polyester. På Classic och Stratos är ytan belagd med stengranulat med ett toppskikt av 
akryl som bindemedel. 

Även baksidan är konstruerad med största omsorg, med beläggning av epoxyprimer och en polyesterlack med 
särskilt låg ytspänning som underlättar för kondensvatten att rinna av. 

Alla tillbehör är anpassade till takpannorna och produceras efter lika stränga specifikationer som takpannorna.

Klar akryl

Färgat stengranulat

Akrylbas

Epoxyprimer

Galvaniserad stålplåt (Aluzink)

Undersida: 
Epoxyprimer, Polyesterlack

Brandklass: Taktäckning klass T.

seann
Linje



Decra ränndalsplåt
Nyttolängd 1900 mm.
Decra Tätningsband, triangelformad

Decra Plan Platta
905x1100 mm för
detaljintäckningar m m.

Decra nockband och nockbeslag
För tätning och ventilation av nock.
Nockbeslaget är justerbart i höjdled.

Decra skruv
Åtgång ca 10 st/m2 (4 st/panna) inkl bits.

Decra takplatta
Effektiv yta: 1260x369 mm = 0,46 m2

Decra profilerat vindskivebeslag
(h=35 mm) För gavel med vindskiva.
Decra profilerad gavelavslutning
(h=100 mm) För gavel utan vindskiva.
och vid renovering av eternittak.
Höger/vänster. Nyttolängd: 3 rader pannor.
Profilerna är koniska.

Decra ändnockpanna med ändbotten
Start/slut. Nyttolängd 400 mm.
Decra rundad nockkupa
Till nock och valmnock.
Nyttolängd 400 mm.
2,5 st/m.

Decra grennockpanna till valmnock
Start/slut. 25°, 30°, 35°, 40° och 45°.
Decra böjd valmavslutning till valmnock
Startände. Nyttolängd 410 mm.

Decra ventilationshuv Multi
12°-30° eller 30°-50°. Levereras med anslutnings-
rör (150 x 150 mm) och övergångsstycke
(Ø 100-150 mm).

Decra nockpanna rak
Till nock och valmnock. Nyttolängd 900 mm.
Koniska.
Decra Tätningsband, rektangulär

1 2 3 4 6
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Decra profilerad sidointäckning
För avslutning mot vägg. Höger/vänster.
Nyttolängd: 3 rader pannor.
Decra intäckningsprofil
För avslutning mot vägg utan infäst spår.
Nyttolängd 900 mm.

Decra reparationssats
För att laga eventuella skador.13 17

8 9 10 12
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Decra fotstycke 15/25
Täcker 900 mm. Standard (h=55 mm).
Renovering (h=95 mm). Nyttolängd 1100 mm.

T-nockpanna
Avslutning av vinkelutbyggnad i nock.5
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Decra murintäckningsprofil
För anslutning till murad vägg med
infällning i bruksfog. Nyttolängd 900 mm.
Decra löskant
För anslutning mot vägg. Nyttolängd 900 mm.

14
Decra taksteg
Decra taksteg respektive Decra taksteg
med fäste för stege. Finns i svart respektive
rött utförande.
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Enkelt med ett komplett taksystem Decra® tillbehör finns i alla färger

Decra takljuskupol
Av slagtålig polystyrenplast. Ruta av akryl.
Bygger 4 x 2 pannor. Öppningsmått 488 x 492 mm.18
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Decra ventilationspanna Multi
Används för ventilation av utrymmet mellan
Decrapannorna och undertaket där detta krävs
(t ex vid långa takfall
utan luftad nock).

Början
Slut

Början
Slut
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Decra nockpanna rak
Till nock och valmnock. Nyttolängd 1150 mm. 
Koniska.
Decra Tätningsband, rektangulär

Decra Plan Platta
Med ytbeläggning som takpannan, 
för detaljintäckningar m m.
350x1250 mm

Decra takpanna
Effektiv yta: 1260x369 mm = 0,46 m2

Decra ändnockpanna med ändbotten
Start/slut. Nyttolängd 400 mm.
Decra rundad nockpanna
Till nock och valmnock.
Nyttolängd 400 mm.
2,5 st/m.

Decra ventilationspanna Multi
Används för ventilation av utrymmet mellan 
Decrapannorna och undertaket där detta krävs
(t ex vid långa takfall
utan luftad nock).

Decra vinkelränna 
försänkt
Nyttolängd 1900 mm.
Decra Tätningsband, triangelformad

Icopal Decra®

Enkelt med ett komplett taksystem

Takstege och Decra monteringssats
Finns i svart respektive rött utförande. 
Godkänd för infästning av livlina.

Decra murintäckningsprofil
För avslutning till murad vägg med 
infällning i bruksfog. Nyttolängd 1150 mm.
Decra löskant
För avslutning mot vägg. Nyttolängd: 1150 mm.

Decra profilerad sidointäckning
För avslutning mot vägg. Höger/vänster.
Nyttolängd 3 rader pannor.
Decra intäckningsprofil
För avslutning mot vägg utan infäst spår.
Nyttolängd: 1150 mm.

Början
Slut

18



Icopal® Decra taksystem

Decra ränndalsplåt
Nyttolängd 1900 mm.
Decra Tätningsband, triangelformad

Decra Plan Platta
905x1100 mm för
detaljintäckningar m m.

Decra nockband och nockbeslag
För tätning och ventilation av nock.
Nockbeslaget är justerbart i höjdled.

Decra skruv
Åtgång ca 10 st/m2 (4 st/panna) inkl bits.

Decra takplatta
Effektiv yta: 1260x369 mm = 0,46 m2

Decra profilerat vindskivebeslag
(h=35 mm) För gavel med vindskiva.
Decra profilerad gavelavslutning
(h=100 mm) För gavel utan vindskiva.
och vid renovering av eternittak.
Höger/vänster. Nyttolängd: 3 rader pannor.
Profilerna är koniska.

Decra ändnockpanna med ändbotten
Start/slut. Nyttolängd 400 mm.
Decra rundad nockkupa
Till nock och valmnock.
Nyttolängd 400 mm.
2,5 st/m.

Decra grennockpanna till valmnock
Start/slut. 25°, 30°, 35°, 40° och 45°.
Decra böjd valmavslutning till valmnock
Startände. Nyttolängd 410 mm.

Decra ventilationshuv Multi
12°-30° eller 30°-50°. Levereras med anslutnings-
rör (150 x 150 mm) och övergångsstycke
(Ø 100-150 mm).

Decra nockpanna rak
Till nock och valmnock. Nyttolängd 900 mm.
Koniska.
Decra Tätningsband, rektangulär
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Decra profilerad sidointäckning
För avslutning mot vägg. Höger/vänster.
Nyttolängd: 3 rader pannor.
Decra intäckningsprofil
För avslutning mot vägg utan infäst spår.
Nyttolängd 900 mm.

Decra reparationssats
För att laga eventuella skador.13 17

8 9 10 12
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Decra fotstycke 15/25
Täcker 900 mm. Standard (h=55 mm).
Renovering (h=95 mm). Nyttolängd 1100 mm.

T-nockpanna
Avslutning av vinkelutbyggnad i nock.5

11

Decra murintäckningsprofil
För anslutning till murad vägg med
infällning i bruksfog. Nyttolängd 900 mm.
Decra löskant
För anslutning mot vägg. Nyttolängd 900 mm.

14
Decra taksteg
Decra taksteg respektive Decra taksteg
med fäste för stege. Finns i svart respektive
rött utförande.
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Enkelt med ett komplett taksystem Decra® tillbehör finns i alla färger

Decra takljuskupol
Av slagtålig polystyrenplast. Ruta av akryl.
Bygger 4 x 2 pannor. Öppningsmått 488 x 492 mm.18
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Decra ventilationspanna Multi
Används för ventilation av utrymmet mellan
Decrapannorna och undertaket där detta krävs
(t ex vid långa takfall
utan luftad nock).

Början
Slut

Början
Slut
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Decra Ventilationshuv Ø110
För frånluft eller avloppsluftning.
Decra Ventilationshuv Ø160
För anslutning till imkanal från köksfläkt.

Decra fotstycke
Täcker 1150 mm. Standard (h=55 mm). 
Renovering (h=95 mm).

Decra grennockpanna till valmnock
Start/slut. 25º, 30º, 35º, 40º och 45º.
Decra böjd valmavslutning till valmnock
Startände. Nyttolängd 410 mm.

T-nockpanna
Avslutning av vinkelutbyggnad i nock.

Decra nockband och nockbeslag
För tätning och ventilation av nock.
Nockbeslaget är justerbart i höjdled.

Decra skruv
Åtgång ca 10 st/m2 (4 st/panna) inkl bits.

Decra reparationssats
För att laga eventuella skador.

Decra takljuskupol
Av slagtålig polystyrenplast. Ruta av aktyl.
Bygger 4 x 2 pannor. Öppningsmått 488 x 492 mm.

Decra profilerat vindskivebeslag
(h=35 mm) För gavel med vindskiva.
Decra profilerad gavelavslutning
(h=100 mm) För gavel utan vindskiva
och vid renovering på befintligt tak.

Höger/vänster. Nyttolängd: 3 rader pannor.
Profilerna är koniska.

Icopal Decra®

Enkelt med ett komplett taksystem

Stegsäkring
Fungerar som glidskydd för stege.
Finns i svart respektive rött utförande.

Slut
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Enkelt och snabbt att lägga.
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Decra är enkelt och snabbt att lägga. Det smidiga formatet är väsentligt både för 
hantering och läggning. Du tar ledigt några kvadratmeter under armen när du 
går upp på taket. Du jobbar också säkrare på taket när du slipper tunga lyft och 
otympliga format. 

Pannorna läggs på läkt och fästs med skruvar eller spik/spikpistol. Först läktas taket nedifrån och upp. Sedan läggs 
Decra uppifrån och ned, något som ger en behaglig arbetsställning. Pannorna är lätta att kapa och passa till under 
montering. Genomtänkta detaljer ger ökad säkerhet och ett snyggt slutresultat. 

Monteringsanvisning finns på www.decra.se.



Icopal® Decra taksystem

Decraexperter – montageproffsen
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Tanken med Decra Taksystem är att erbjuda dig en komplett taklösning 
med tillbehör, t ex takavvattning och olika matchande beslag, men även 
med professionell montörshjälp om du inte kan eller vill lägga taket själv. 

Därför finns ett nätverk av Decraexperter. De är noga utvalda byggare och plåtslagare över hela landet som 
regelbundet utför läggning av Decra Taksystem. Vi utbildar och informerar företagen om Decra och har täta 
personliga kontakter. De bidrar därför ofta till konstruktiva och handfasta ideér rörande vidareutveckling av 
systemet. 

Allt handlar om att du som anlitar en Decraexpert får en trygg totallösning, både vad gäller takets funktion, 
livslängd och montering.



Några goda råd
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Precis som med andra byggnadsmaterial, finns även för Decrataket några goda 
råd du bör följa för att ditt nya tak ska förbli snyggt i många år.

Årlig översyn
Som huvudregel bör taket inspekteras minst två gånger 
om året − vår och höst. Ligger det utsatt, gärna oftare. 
Varje vår bör man undersöka om is eller snö har orsakat 
taket några skador.  Kontrollera speciellt om alla beslag 
är i ordning och om inteckningarna runt skorstenar, 
ventiler och rör är täta. På hösten bör löv och annat skräp i 
hängrännorna avlägsnas.
 
Snöröjning
Om det lägger sig stora mängder snö på taket kan man 
röja som vanligt med skyffel. Undvik att skrapa ytan. Låt 
det alltid vara kvar 15-20 cm snö på taket.

Så här går du på taket
•	 Använd alltid skor med mjuk sula.
•	 Kliv endast i vågbottnarna och bara där det finns en 

bärläkt under. 
•	 På branta tak lägger du ut en stege för att göra det 

säkrare att gå på taket och för att fördela vikten bättre.

Så reparerar du småskador
Små skador i Decraplattornas ytbeläggning lagas enkelt 
med Decra reparationssats. Pensla på akrylbinde-medlet, 
strö på granulat och pressa fast. 

Rengöring med högtrycksspruta
•	 Spola med rent vatten.
•	 Använd maximalt 140 bars vattentryck.
•	 Spola med jämna, mjuka rörelser fram och tillbaka.
•	 Spola aldrig rakt mot en skarv eller ett sidoöverlägg.
•	 Använd skor med halksäker sula och se till att du står        

stadigt och säkert.

Allmänt
Oberoende av takmaterial kan det tidvis uppstå mindre 
mängder kondens på takets undersida. I hus med väl 
fungerande ventilation och tätt underlagstak kommer 
sådan kondens inte att påverka taket. Eventuell kondens 
ventileras ut av blåst och stigande temperatur. Decrataket 
får inte utsättas för ammoniak eller andra aggressiva 
ämnen.
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Takavvattning handlar om att skydda ditt hus, inte minst grund och källare, 
från fukt- och mögelskador. Det är alltså en central del i hela byggnadens 
funktion, och ska planeras och genomföras innan du lägger eller renoverar 
taket. 
 
Alla produkter i Icopals kompletta sortiment tillverkas av varmförzinkad stålplåt, belagd med ett starkt och 
skyddande ytskikt. Det är ett idealiskt material som säkerställer lång livslängd. Lägg märke till att alla detaljer 
i systemet, hela vägen ned till krokar och stagband, tillverkas av samma kvalitetsmaterial. Det betyder att hela 
systemet, hängrännor, stuprör och tillbehör, har enhetlig kulör genom åren. Dessutom får du 15 års garanti.

Komplett och genomtänkt
Takavvattningen är ju en synlig del som påverkar husets karaktär och utseende. Det är 
viktigt att alla detaljer håller hög kvalitet, att du kan välja färg som stämmer med huset i 
övrigt och att allt kan monteras så att slutresultatet blir tilltalande. Eller tvärtom, kanske 
vill du sticka ut och tillföra färg och karaktär! Därför finns vårt system för effektiv av-
vattning i hela åtta kulörer.

Icopal takavvattning
En viktig del av din taklösning
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Icopal AB
Box 848
201 80 Malmö
Tel: 040-24 74 00
info.se@icopal.com
www.icopal.se

Ett företag i Icopal koncernen

Ju
li 
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Ingen skyddar huset bättre
Vår uppgift är att bidra till säkra och hållbara hus med bästa totalekonomi. Och det vill vi 
göra bättre än någon annan. Som marknadsledande, internationell koncern erbjuder Icopal 
byggmaterial som skyddar mot vatten, fukt, värme, kyla och brand. Vi tillverkar och marknadsför 
såväl nydanande som beprövade produkter för svenska förhållanden.

Våra lösningar präglas av helhetssyn och kvalitetstänkande i alla led. Det betyder maximal 
trygghet för alla parter; för dig som planerar, bygger, äger eller brukar byggnaden.




