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Lindab korcolt síklemezfedések
Rugalmas, hosszan tartó szépség

Lindab

2

|

Seamline® (PLX és SRP)

Lindab

|

Seamline® (PLX és SRP)

Válasszon tetőt végtelen
lehetőségekkel!
A fémlemez időtlen, jól alakítható és exkluzív tetőfedő anyag,
amelyetévszázadok óta nagyra értékelnek. MInimális karbantartást
igényel, tűzbiztos, és természetes szépségében sok-sok éven át
gyönyörködhetünk. Napjainkban a tetőknek egyre növekvő szerepe
van az építészeti formák kialakításában. A szép, esztétikus, praktikus
tetőburkolat öltözteti az épületet, kiemeli annak karakterét.
Ha a Lindab korcolt síklemezes fedést választja, épülete jól belesimul
a régi műemléképületek és az ultramodern házak környezetébe
egyaránt. Két típusa van, a helyszínen korcolható „lágylemez” PLX és
az előrekorcolt profilozású SRP „Click” síklemez.
A Lindab biztosítja Önnek szakértelmét és támogatását, hogy
tervezési és építési munkája egyszerűbb és pontosabb legyen.
Röviden a Lindab Seamline-ról (PLX és SRP):
• kiváló minőség, elegáns, egyedi megjelenés
• széleskörű alkalmazhatóság (legtöbb tetőtípus esetén)
• jól alakítható, mégis nagy teherbírású
• jól illik a műemléképületekhez és a modern épületekhez egyaránt
• minimális karbantartás
• tűzálló, nem éghető
• tartós, megbízható, vízzáró
• széles színválaszték
• minőségi és gyors kivitelezés
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Tetőfedés egyszerre
hagyományos és modern

A mai fémlemezes tetőfedési technológia kifejlődése a XIX. században
kezdődött, de az acélt, mint tetőfedő anyagot sokkal régebb óta használják.
Azokban az esetekben, amikor a tető különleges hangsúlyozása szükséges,
és a hagyomány megőrzésén van a hangsúly, a korcolt acéllemezes techno
lógiát javasoljuk. Ez nem csupán jellegzetes külsőt ad a tetőnek, hanem
kiváló vízzáróságú és teherbírású fedést eredményez, ami a szél hatásának
fokozottan kitett tetőknél különösen fontos szempont lehet. Az állókorcos
tető hosszú vagy rövid lemezekből is fektethető. Az, hogy melyik technikát
választja, a tető hajlásszögétől vagy az elérni kívánt hatástól függ.
Rövid lemezek meredek tetőkhöz
Korábban a natúr, festetlen, horganyzott acél rövidlemezeket a helyszínen
kapcsolták össze a bádogosmesterek, álló- és keresztkorcok alkalmazásával. Amikor a tető elkészült, befestették a háztulajdonos által kiválasztott
színre. Ma már a Lindab korszerű bevonatos síklemezei 17-féle színben
választhatóak. A rövidlemezes technikát meredek tetőknél alkalmazhatjuk,
mert a lemezek kezelése és rögzítése egyszerűbb a tetőn.
Hosszúlemezek kevésbé meredek tetőkhöz
A tetőfedési technikák a hosszú acéllemezek tekercs formájában történő
előállításával párhuzamosan fejlődtek. Manapság a hosszú, gyárilag színes
festékbevonattal ellátott acéllemezek kész korcokkal való fektetése általános
gyakorlat, különösen a kevésbé meredek tetők esetén.
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PLX állókorcos síklemezfedés
Tökéletes illeszkedés, maximális elegancia

A Lindab PLX állókorcos lemezfedés egyik legnagyobb előnye a rugalmassága, a
forma szabadsága. A Lindab PLX acéllemez burkolat rendkívül jól alakítható. Egy
ügyes mesterember az anyagot meg tudjamunkálni úgy, hogy bármilyen tetőszerkezethez illeszkedjen, legyen az akármilyenbonyolult is.
Szerelés
A Seamline PLX lemeznél a korcok közötti normál távolság 600 mm, ami az
anyag kiterített szélességéből és a korcok méretéből adódik. Csúszóférceket kell
alkalmazni a rögzítéshez annak érdekében, hogy a hőmérsékletváltozás hatására
a lemezburkolatne károsodjon. A kivitelezésnél figyelembe kell venni a maximális
mozgási lehetőségeket.
Színes és ellenálló
A Lindab PLX síklemezfedés alapanyaga lehet a kiváló minőségű Lindab Premium
vagy a legmagasabb minőségű Lindab Elite bevonati rendszerű tüzihorganyzott
acél, amely hatékonyan megtartja színét, és véd a korrózióval szemben. A külső
bevonat és a védőfólia biztosítja, hogy a megmunkálás során nem keletkezik sérülés
a lemez felületén.
Ezüstös fényű és tartós
Ha az alumíniumot a cinkkel vegyítjük és védőrétegként alkalmazzuk az acéllemezburkolaton, ezüstös fényű tetőt kapunk. Fantasztikus korrózióvédelme
hosszú évekre problémamentes tetőt biztosít. A termék neve Alucink PLX.
Kínálatunkban a natúr, 350 g/m2 tűzihorganyzott lemez is megtalálható.

6

Lindab

|

Seamline® (PLX és SRP)

7

Lindab

8

|

Seamline® (PLX és SRP)

Lindab

|

Seamline® (PLX és SRP)

SRP „Click” előkorcolt síklemezfedés
Elegáns megjelenés – gyors és egyszerű szerelés
A Lindab SRP Click tetőfedés ötlete a hagyományos állókorcos
tetőfedésbőlszármazik, ötvözi a hagyományos Lindab síklemezek előnyös
tulajdonságait az innovatív, szereléskönnyítő, modern technológiával.
Az SRP Click legnagyobb újdonsága, hogy az acél síklemez alapanyagból görgősoron előregyártott profilokat egyszerűen, mindenféle speciális
segédeszköz és szerszám használata nélkül össze lehet pattintani, „Clickkelni”. Professzionális tetőfedés gyors, gazdaságos kivitelezéssel és hosszú
élettartammal, esztétikus megjelenéssel.
A Lindab SRP síklemezes fémtetők formailag és színvilágban is nagyon
jól illeszthetőek modern, minimál stílusú épületekhez, otthonokhoz, de
hagyományos nyeregtetőkre és kontyolt tetőkre is tökéletes, különleges
megoldást kínálnak.
Lindab Classic, Premium és Elite változatok közül lehet választani, egyedi
igényeknek megfelelően. Az új bevonatok a különböző és egyre kiszámíthatatlanabb környezeti-időjárási hatásokkal, valamint az erősödő UV sugárzással szemben még ellenállóbbá és tartósabbá teszik a termékeket.
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Változatos megoldások különböző célokra
PLX fedésekhez használt eszközök, megoldások

Haffterek

Kéziszerszámok

A kézitargonca

Fix és mozgó hafftereink minden elképzelhető összeszerelés követelményeinek
megfelelnek.

Könnyen használható kéziszerszámaink
csökkentik a fémlemez felületek és a
tetőfedő munkások sérülését.

Az acéltargoncával a szalagtekercsek
egyszerűen és ergonómikusan mozgathatók. A targonca hatékony letekercselőnek is bizonyulhat.

PLX és SRP Click fedések komplett kiegészítői

Ereszcsatorna

Csavarok

Szegélyek

A Lindab Rainline ereszcsatorna rendszer
az új tető fontos funkcionális és esztétikai
kiegészítője, a tetőhöz illő színválasztékkal.

Speciális rozsdamentes acél kötőelemek,
a Lindab lemezek színével azonos kivitel.

Széles választékban a tökéletes kivitelezés érdekében.

a) átszellőztetés
nélkül

b) aljzat alatti
átszellőztetéssel

Tetőbiztonság

Tetőszellőzők

Építési fóliák

Komplett rendszer minden tetőtípushoz
és igényekhez.

Különféle elemek és megoldások (szellőztetés, napkollektor rögzítő, antenna
kivezető, stb.) minden tetőtípushoz és
fedéshez.

A Lindab Építési fóliák speciálisan a
Lindab síklemez fedésekhez alkalmazhatóak, minden tetőtípushoz komplett
rendszert kínálunk.
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Bevonat- és színválaszték
A Lindab Bevonati Rendszerek növelik az acél termékek várható élettartamát. Kiválóan védik az acélmagot a különböző korró
ziós igénybevételtől, köszönhetően a kitűnő felépítésüknek. Rendkívüli ellenállóságot biztosítanak az időjárási és a mechanikai
hatásokkal szemben. A széles bevonat-, szín- és profilválaszték mind funkciónálisan, mind esztétikailag lehetővé teszi az
igényeknek leginkább megfelelő kombináció kiválasztását.
A várható felhasználásokhoz igazítva a Lindab 3 féle, különböző többrétegű bevonati rendszert kínál a fogyasztóknak: C
 lassic,
Premium és Elite, amelyek a legmegfelelőbb védelmet biztosítják minden éghajlati és környezeti feltételek között.
(A bevonati rendszerekről részletes információk a Lindab Bevonati Rendszerek katalógusunkban!)

Bevonat
megnevezése

Alapanyag rétegei
acélmag vastagsága (mm)

fémes bevonat (g/m2)

festék-bevonat (ym)

Korróziós
környezet (Rc)

UV ellenállóképesség (Ruv)

Garancia

Seamline PLX síklemez korcolt fedéshez
Premium

0,6

Z275

TC 35

C3

3

20 év

Elite

0,6

Z350

TC 50

C4

4

30 év

Seamline SRP Click tetőprofil
Classic

0,5

Z200 / Z275

PE25 / MPE30

C3

3

15 év

Premium

0,5

ZM140

SPE35

C3

4

20 év

Elite

0,5

Z275

TC 50

C3

4

30 év

Seamline PLX síklemez
Lindab Premium bevonati rendszer

015

044

045

087

434

fekete

antracitmetál

ezüst

sötétszürke

barna

461
galambszürke

742
téglavörös

Lindab Elite bevonati rendszer

001

015

022

044

045

087

189

434

fehér

fekete

világosszürke

antracitmetál

ezüst

sötétszürke

okkersárga

barna

461
galambszürke

502

558

742

758

778

830

874

975

világoskék

tengerkék

téglavörös

sötétbordó

rézvörös

fenyőzöld

sötétzöld

patinazöld

Seamline SRP Click tetőprofil
Lindab Classic bevonati rendszer

001

022

045

087

087

113

434

524

fehér

világosszürke

ezüst

sötétszürke

antracit matt

bézs

barna

sötétkék

742

747

758

762

830

874

téglavörös

bordó
matt

sötétbordó

cserépvörös
matt

smaragdzöld
matt

sötétzöld

Lindab Premium bevonati rendszer

Lindab Elite bevonati rendszer

044

045

087

434

742

758

778

975

044

975

778

antracitmetál

ezüst

sötétszürke

barna

téglavörös

sötétbordó

rézvörös

patinazöld

antracitmetál

patinazöld

rézvörös

Megjegyzés: a színek tájékoztató jellegűeg a papír alapú kivitelezés miatt eltérést mutathat a tényleges Lindab színektől.
A Lindab színkártyákat keresse Lindab Centereinkben és Márkakereskedésekben ill. Lindab bádogosoknál!
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A Lindab Profil üzletág hatékony, gazdaságos és
esztétikus acél- és fémlemez megoldásokat fejleszt,
gyárt és értékesít az építőipar számára.
A Lindab kínálata a szerkezeti komponensek
széles választékától a könnyűszerkezetes acél
épületrendszerekig terjed, amelyek ipari, kereskedelmi
és lakossági céloknak egyaránt megfelelnek.
A Lindab Profil több, mint 30 országban képviselteti
magát Európa-szerte. Központi irodája a dél-
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svédországi Båstadban található.

Lindab Profil
2051 Biatorbágy,
Állomás u. 1/A.
Tel.: +36-23-531-300
Fax: +36-23-310-703
www.lindab.hu

