
Műszaki adatok

Cserepeslemezek

LPA Nordic

fedőszélesség 1130 mm

A Lindab LPA Nordic profilozott acéllemez modern, ala-
csony hullámú cserépmintázattal. Könnyű, mégis erős és 
stabil tetőburkolat minimális karbantartást igénylő felülettel. 
A megszokottnál nagyobb fedési szélesség miatt anyagta-
karékos, gyors tetőkivitelezést eredményez. A fedéstervek 
alapján egyedileg rendelhető gyártási hosszak minimális 
hulladékot biztosítanak.

Alkalmazási terület
Mindenféle hajlásszögű magas tetőhöz használható, egé-
szen 14°-os alsó határig. Alacsonyabb teherbírása miatt fő-
ként kisebb épületek, családi házak tetőfelújításához ajánl-
juk.

Lemezméretek, fedőszélesség és átfedés

Lemezvastagság 0.50 mm

Súly / m2 5 kg

Fedőszélesség 1130 mm

Maximális magasság 36 mm

Profil magasság 36 mm

Modul/”cserép hosszúság” 400 mm

Modul/”cserép szélesség” 226 mm

Felső bevonat PE

Végátfedés 140 mm

Minimális tető hajlásszög 14°

Léctávolság 400 mm

Gyártási hossz 800-6000 mm



Műszaki adatok

Cserepeslemezek

LPA Scandic

Lemezméretek, fedőszélesség és átfedés A Lindab Scandic profilozott acéllemez, modern dinamikus 
cserép mintázattal. Könnyű, mégis erős és stabil tetőbur-
kolat, minimális karbantartást igénylő felülettel. Kontúros 
vágási felülettel könnyű szerelést, esztétikus tetőlezárást 
biztosít. Speciális, rejtett rögzítése biztonságos, 
beázásmentes fedést tesz lehetővé. Fix hosszmérete miatt 
akár fedési terv kidolgozása nélkül is rendelhető; valamint 
gyors szállítást és hatékony szerelést tesz lehetővé. 

A pontos kivitelezés érdekében az LPA Scandic esetén 
ajánljuk az indító profil használatát. Elhelyezése 250 mm-
ként az első táblasor aljánál.

Alkalmazási terület
Mindenféle magas tetőhöz használható, egészen minimum 
14°-os tetőhajlásig. Esztétikus és modern megjelenése al-
kalmassá teszi új lakóépületek és régebbi családi házak, 
intézmények tetőfedésére; a palatetők bontás nélküli cse-
réjére.
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Lemezvastagság 0.50 mm

Súly / m2 5 kg

Fedőszélesség 1000 mm

Maximális magasság 48 mm

Profil magasság 48 mm

Modul/”cserép hosszúság” 440 mm

Modul/”cserép szélesség” 250 mm

Felső bevonat PE

Végátfedés 51 mm

Minimális tető hajlásszög 15°

Léctávolság 440 mm

Gyártási hossz 931mm (fix)


