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A Lindab Topline tetőfedő termékcsa
lád a hagyományos kiselemes cserép
fedés látványát nyújtja, miközben a 
színbevonatos tűzihorganyzott, nagy
szilárdságú acéllemezből készülő 
nagytáblás fedés magában hordozza 
a könnyűszerkezetes építés előnyeit: 
könnyű súly, gyors szerelés, tökéletes 
vízzárás és nagy teherbírás jellemzi. 
A Topline termékcsalád egyik leg
újabb tagja az LPA Scandic 
cserepeslemez, amelynek sajátossá
ga az egyedi mediterrán jellegű meg
jelenés (kolosterfedéshez hasonló, 
szimmetrikus hullámprofilozás) vala
mint a különleges, rejtett csavarozású 
rögzítése. Az LPA Scandic tetőfedés 
bármilyen formájú magastető esetén 
alkalmazható, ahol a minimális hajlás
szög 15 fok. A Scandic cserepeslemez 
táblák önsúlya nagyon kicsi, mindösz
sze 5 kg/m2, az alátámasztó szerke
zetre csekély terhet gyakorol. Mind
ezen kiváló műszaki tulajdonságok és 
a klasszikus, hagyományos megjele
nés biztosítják, hogy a Scandic 
cserepeslemezek tökéletes megol
dást jelentenek nemcsak új lakóhá
zak vagy középületek tetőhéjazatára, 
hanem tetőfelújítások megvalósításá
ra is. A szimmetrikus profilozású 
cserepeslemez hasznos fedőszéles
sége 1006 mm, hasznos hossza 
880 mm. 

Az LPA Scandic cserepeslemez bemutatása

Műszaki paraméterek:

•	 Hasznos	fedőszélesség:	1006	mm
•	 Teljes	szélesség:	1116	mm
•	 Léctávolság:	440	mm
•	 Hasznos	táblahossz:	880	mm
•	 Színbevonat:	Classic	(30μm	matt)	 
•	 Minimális	tetőhajlás:	15°
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Lindab LPA Scandic cserepeslemez szerelése

A Scandic cserepeslemez legna
gyobb különbsége a többi táblás cse
re pes le mez típustól a rejtett csavaro
zású rög zí tés tech no lógiában rejlik.  
A kö vet ke zők ben részletesen be mu
tat juk a Scandic tetőfedés sze re
lésének lé pé seit.  

Lindab LPA Scandic 
cserepeslemez szerelése

1.  Először az alsó (1.) vízcseppentő 
ereszszegélyt rögzítjük a tetőszerke
zet megfelelően előkészített eresz
végéhez (1. ábra), majd a lefektetjük 
a tetőfóliát az eresszel párhuzamo
san. A tetőfólián keresztül rögzítjük 
az ellenléceket a szarufákhoz. Az el
lenlécek magassága biztosítja a ki
szellőztetni szükséges légrést, mini
málisan	4cm	legyen.	
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2.  Az ellenlécekre rögzítjük a tetőléce
ket, amelyeknek mérete legalább 
25mm magas, és 100mm széles le
gyen. A tetőlécek kiosztása az aláb
biak szerint történik: 

a). az eresz felőli első léc az ellenléc 
legvégére kerül (2. ábra)
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b). az első és második léc közötti tá
volság a tetőhajlástól függ. Ugyanis 
azt úgy kell meghatározni, hogy a 
cserepeslemez vége a függő eresz
csatorna	szélességének	kb.	1/3-áig	
nyúljon	be	(3.	ábra)
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c). a harmadik és minden további lé
cet	az	előzőhöz	képest	440mm	ten
gelytávolságra kell elhelyezni. 

d)	Javasolt,	hogy	3-4	lécsornál	töb
bet ne rakjunk fel egyszerre, és az 
eresz felől már lehet kezdeni a 
Scandic táblák felrakását. Ennek 
oka, hogy a táblahosszok sorolása
kor esetlegesen fellépő kismértékű 
– az anyagvastagságok összeadó
dásából és a gyártási mérettűrésből 
fakadó – méreteltéréseket figyelem
be lehessen venni a további lécek 
helyének pontos kitűzésekor. 

3.		 Miután	 valamennyi	 ellenléc	 és	 léc	
rögzítésre került, el kell helyezni az 
ellenlécek magasságában kialakuló 
beszellőző nyílást lezáró elemet 
(perforált horganyzott acélszalag 
vagy	madárháló,	4.	ábra)
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4.	 Ezután	 a	 felső	 (2.)	 vízcseppentő	
ereszszegély kerül elhelyezésre 
úgy, hogy az alsó vízorros vége a 
függő ereszcsatorna szélességének  
kb.	 1/3	 részéig	 érjen.	 Majd	 az	
orom zat felőli végen a tetőszerkeze
tet egy oromdeszka zárja le, amit 
kívül ről színbevonatos, élhajlított 
acél lemezből készülő orom sze
géllyel  burkoljuk (5. ábra).
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első indítóprofil

tömítő profil oromszegély
oromdeszka

251,5 mm 251,5 mm
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Lindab LPA Scandic cserepeslemez szerelése

5.  A Scandic cserepeslemez tetőfe
dés tényleges szerelésének első lé
pése az ún. indító profilok elhelye
zése. Az indító profilokat az eresz 
felőli első lécsorra kell rögzíteni, 
egymástól 251,5cm tengelytávol
ságra. Az oromzat felőli első indító 
profil helyét úgy kell kitűzni, hogy az 
elhelyezett Scandic tábla széle be
építés után kb. 1cmre legyen az 
oromszegélytől (6. ábra). 

  Azt indító profilok helyes kiosztása 
és rögzítése kulcsfontosságú a tel
jes fedés helyessége szempontjá
ból!	 Fontos,	 hogy	 kb.	 3	 tábla	
cserepeslemez rögzítéséhez szük
séges indítóprofilnál ne rögzítsünk 
egyszerre többet, hogy a mérettű
résekből adódó kismértékű kü
lönbségek ne adódjanak össze a 
teljes ereszhosszon! Az oromsze
gélyre el kell helyezni egy 
tömítőprofilt, ahol a tetőlemez rá 
fog takarni; majd pedig a szellőző
fésűt a felső (2.) ereszszegély és a 
cserepeslemez közé (7. ábra). 

  Vápacsatorna esetén, a vápa men
tén  javasolt a fedés alatt a tetőlé ce
zést besűríteni, vagy még inkább 
teledeszkázattal ellátni. A vápa
csa torna javasolt minimális mére te 
20cm. A vápaszegély és a csere
peslemezfedés közé uni ver zá lis   
tömítőprofil (UTP) elhelyezésre 
szük séges.

6.  Az előző lépések végrehajtása 
után kezdődik az egységes 
méretű  Scandic táblák felszerelé
se. Az első tábla – majd az első 
sor az eresz mentén végig – az 
alsó végével egyszerűen az indító 
profilba kerül beakasztásra, bár
minemű csavar használata nélkül 
(8. ábra). 

  Ezután a táblákat a tetősíkon fel
felé kell tolni, hogy az indítóprofil
ba teljes mértékig „belekapasz
kodjanak”, majd a táblák felső 
végén lévő, előre kivágott rög zí tő
füleket kézzel lehajtva, azokat 
horganyzott csavarokkal a tető
léchez rögzítjük (9. ábrák). 

  A táblaoldalak rögzítési és illeszté
si sorrendje kötött, ezért a 10. áb
rán bemutatott sorrend szerint kell 
a Scandic táblákat felhelyezni és 
rögzíteni. A második – majd min
den további –  sorban lévő táblá
kat egyszerűen az alattuk lévő 
táblák felső, kifelé álló pereméhez 
kell szorítani, „be kell akasztani”, 
ezáltal látszó csavarok nélkül ho
zunk létre biztonságos és esztéti
kus rögzítést. A táblák felső pere
mét pedig szintén az előre kivágott 
lemezsávok („fülek”) kihajtásával 
és lecsavarozásával rögzítjük. 

első indítóprofil

tömítő profil oromszegély
oromdeszka

251,5 mm 251,5 mm
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Lindab LPA Scandic cserepeslemez szerelése

7.   Amennyiben a tetőfelületet ferdén 
elhelyezett él (pl. vápa vagy 
élgerinc) határolja, vagy áttörést 
kell átvezetni a tetőn (felépítmény, 
kémény, tetőkibúvó, kiemelt vagy 
síkban fekvő tetőtéri ablak), vagy a 
gerinc alatt lévő utolsó sor mérete 
nem adódik egész táblára, akkor 
szükséges a Scandic táblák hely
színi vágása. Mindenesetben az 
előzőek szerint rögzíteni kell az 
utolsó, még egész táblákat a tetőn, 
amelyeket nem kell vágni. Ezután 
le kell mérni a tetőn az áttörésig il
letve lezáró élekig kiadódó mérete
ket. Ezeket a méreteket át kell ve
zetni, be kell jelölni a vágni kívánt 
táblákon (figyelembevéve a toldási 
hosszakat is!), majd a vágást a föl
dön, szilárd aljzaton kell elvégezni 
megfelelő szerszámok (kézi lemez
olló vagy rezgőolló, ún. „níbler”) fel
használásával. A pontosan 
méretrevágott táblák alsó élét 
standard módon beakasztjuk az 
alatta lévő egész tábla felső pere

mébe, felül pedig LWT jelű, vízzáró 
EPDM	alátétes,	4,8x35mm	méretű	
önfúró csavarral rögzítjük a léce
zéshez, minden hullámvölgyben. 

Hasznos tanács: 
Mivel a Scandic rögzítési módszere 
oldható kapcsolat, javasolt a tetőn való 
szerelés előtt egy alkalmasan kisebb 
felületen próbaképpen néhány táblát 
felszerelni, majd óvatosan visszabon
tani, hogy a táblák ne sérüljenek. 

8. A tetőfedési munkák során a 
Scandic táblalemezekhez külön
böző tartozékelemek csatlakoz
nak (pl. gerincelem, hóvágók, kü
lönböző szegélyek), amelyeket 
LL2-T	(EPDM	alátétes,	4,8x22mm	
méretű) önfúró csavarokkal rögzí
tünk a cserepeslemezekhez. Az 
önfúró csavarok behajtására 
megfelelő szerszámokat kell 
használni (fontos az alacsony for
dulatszám). A gerincnél a megfe
lelő kiszellőzés biztosítása érde
kében kb. 10cm hézagot kell 
hagyni a két oldalról feltett Scandic 
táblák között (11. ábra). 

  A kiszellőztetés megoldható 
LWXPE plasztikus gerincszellőző 
elem	elhelyezésével,	ilyenkor	a		CT	
Scandic lezáró gerincszegély és a 
Scandic cserepeslemez közötti 
hézag nyitva marad, és azon ke
resztül történik a szellőzés, rovarok 
ellen az LMF szellőzőfésű használ
ható. Másik alternatív megoldás 
LWXPE szellőző elem nélkül, hogy 
a	CT	Scandic	és	a	cserepeslemez	
közötti hézagot LSÖ kitöltő profillal 
zárjuk	 le,	 ilyen	 esetben	 a	 CT	 ge
rincelemre pontszerűen kell tető
szellőző elemeket elhelyezni 
(LGSZ).

10. ábra: Táblák szerelési sorrendje

11. ábra: Tetőgerinc kialakítása

CT	Scandic	
gerincszegély LWXPE 

plasztikus 
gerincszellőző
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LMF Szellőző fésű

1000 mm/db

CT Scandic Gerincelem

(Beépítési hossz: 1900 mm)

CTG Scandic Perforált véglezáró

CTGY Scandic véglezáró

Tartozékok

LSÖ Tömítőprofil

felső	(Hossz:	1000mm)

LSU Tömítőprofil

alsó	(Hossz:	1000mm)

UTP Univerzális tömítőprofil

(Méret:	45	x50mm;	Hossz:	2000mm)
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LWXPE Plasztikus gerinc-szellőző

5000 mm×280 mm széles tekercs

LPA Scandic indítóprofil

LPA Scandic cserepeslemezhez
Galvanizált kivitel
Elhelyezése: 251,5 mmként

Tartozékok

LTGTR Pontszellőző elem

(Szellőző	keresztmetszet:	113	cm2; 
Rögzítő csavarokat és tömítőanyagot tartalmaz.)

LL2T Kötőelem

Önfúró csavar acélhoz 
(Méret:	4,8	x	22mm;	Max.2	mm	lemez-átfedéshez)

LWT Kötőelem

Önfúró csavar faléchez 
(Méret:	4,8	x	35mm)

LGSZ Gerincszellőző elem

Pontszellőző elem gerincszegélyhez  
(sík	NP	és	íves	CT	esetén	is).	
Szellőző keresztmetszet: 200 cm2.

SnÖKLY Hóvágó

A tetőn megmaradó hótömeg egyben való lecsúszásának 
megakadályozására szolgál.
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2051 Biatorbágy,
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Tel.:	+36-23-531-300
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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 Európaszerte. Központi irodája a dél

svédországi Båstadban található.
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