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Lindab® LPA Scandic 
Kistáblás Lindab cserepeslemez-fedés



Lindab® LPA Scandic cserepeslemez 

Kistáblás Lindab 
cserepeslemez fedés 

A legismertebb Lindab Topline tetőfedő termékcsalád a 
hagyományos kiselemes cserépfedés látványát nyújtja, 
miközben a színbevonatos tűzihorganyzott, nagyszilárd-
ságú acéllemezből készülő nagytáblás fedés magában 
hordozza a könnyűszerkezetes építés előnyeit: könnyű 
súly, gyors szerelés, tökéletes vízzárás és nagy teherbí-
rás jellemzi. 

A Topline termékcsalád egyik legújabb tagja az LPA 
Scandic cserepeslemez, amelynek sajátossága az 
egyedi mediterrán jellegű megjelenés (kolosterfedéshez 
hasonló, szimmetrikus hullámprofilozás) valamint a kü-
lönleges, rejtett csavarozású rögzítése. 

Az LPA Scandic tetőfedés bármilyen formájú magastető 
esetén alkalmazható, ahol a minimális hajlásszög 15 fok. 

•	 Szimmetrikus	profilozás
•	 Hasznos	fedôszélesség:	1006	mm
•	 Teljes	szélesség:	1116	mm
•	 Léctávolság:	440	mm

•	 Hasznos	táblahossz:	880	mm
•	 Minimális	tetôhajlás:	15°
•	 Színbevonat:	Lindab	Classic		
	 és	Lindab	Classic	matt	
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Jól bevált, bizonyított LINDAB bevonatos tűzihorganyzott acéllemez  
alapanyag (nagyszilárdságú, tartós, széles színválaszték)

Különleges, egyedi megjelenésű cserepeslemez (mediterrán jellegű,  
kolostorfedés látványához hasonló)

Speciális, rejtett rögzítési módszer – csavarfejek nem látszanak a tetőn

Kis önsúly (~5kg/m2) – kis teher a tetőszerkezetre, és kiválóan alkalmas  
új tetőkre és felújításokra is






Vízzáró kistáblás tetőfedés – beázásmentes tetőhéjazat

Egységméretekben való kiszerelés – nem igényel pontos tetőfelmérést,  
gyors anyagmennyiség-számítás

Könnyű kezelhetőség, jó szállíthatóság

Gyors kivitelezés, száraztechnológiás szerelés

Új lakóházak, középületek tetőhéjazatának és tetőfelújításokra is javasolt








Alsó vízcseppentô 
ereszszegély rögzítése a 
tetôszerkezethez

A kivitelezés pontos lépései és részletes szerelési leírás a Lindab Scandic szerelési katalógusban!

Ellenlécek (min. 4cm 
magas) és tetôlécek 
(10x2,5cm) elhelyezése

Felsô ereszszegély és 
oromszegély elhelyezése

Indító profilok rögzítése, 
szellôzôfésû és oromoldali 
tömítôprofil elhelyezése

Az elsô Lindab LPA Scandic 
tábla felrakása és rögzítése 
(alul beakasztás, felül rög
zí tôfülek lecsavarozása)

A további Scandic táblák 
felszerelése szigorúan 
a szerelési sorrendnek 
megfelelôen

A	Scandic	cserepeslemez	legnagyobb	különbsége	a	többi	táblás	cserepes	lemeztípustól	eltérô,		
rejtett csavarozású rögzítéstechnológiában	rejlik.	

Szerelés, kivitelezés
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A Lindab tűzihorganyzott acéllemez tetőfedései sík- 
és cserepeslemezei már évtizedek óta a kerámia alapú  
tetőfedési rendszerek tartós, könnyű súlyú és esztétikus 
alternatíváit jelentik. A svédacél Lindab tetőfedő anyagokat  
alkalmazzák családi házak, társasházak, középületek vala-
mint gazdasági jellegű épületek, csarnokok tetőburkolataként 
egyaránt. Nem véletlenül! 
A különleges, színes bevonattal ellátott svédacél alapanyag magas minőségű, időtálló, nem 
rozsdásodik, könnyen alakítható, kiváló illesztésű, ezáltal tökéletes vízzárást biztosít. 
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