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Aten ie la original
Dore ti s fii sigur c produsele pe care le-ai achizi ionat
sunt marca Lindab?

Culori
Am ales din paletarul Lindab, special pentru tine,
culorile cele mai populare pentru acoperi uri: ro u
închis i maro.
Stratul final de poliester de 25 microni (PE 25 µm)
confer str lucire acoperi ului i men ine culoarea ca
nou pe toat durata lui de via .
MROS 758

MARO 434

RAL apropiat 3009
NCS apropiat S 5040-Y80R

RAL apropiat 8017
NCS apropiat S 8005-Y80R

·

iglele metalice, tabla cutat , profilele formate la
rece sunt autentificate pe partea inferioar cu
logo-ul Lindab i date privind lotul de fabrica ie,
printr-un procedeu de inscrip ionare ink-jet.

·

Tabla plan i elementele de tinichigerie sunt
protejate cu o folie autoadeziva de plastic
înscriptionat cu logo-ul Lindab.

·

Elementele sistemului de jgheaburi i burlane sunt
prev zute cu etichete ce con in cod de bare i
numele producatorului Lindab.

·

Patru dintre elementele sistemului de jgheaburi i
burlane (capacul, piesa racord jgheab-burlan
pentru jgheaburi semicirculare, br ara burlan cu
urechi de prindere i br ara burlan pentru cui)
sunt marcate prin embosare cu numele Lindab.

·

Folia special anticondens i profilele de etan are
sunt de asemenea inscrip ionate cu logo-ul
Lindab.

·

Produsele Lindab (de dimensiuni medii sau mici)
sunt ambalate în cutii de carton personalizate.

Pentru detalii suplimentare privind produsele Lindab, vã rugãm sã
contactaþi partenerul din reþeaua naþionalã de distribuþie:

LTM300 - igl metalic
Calitate accesibil
Lindab SRL

Not : Culorile tipografice difer într-o oarecare m sur de culoarea
iglei metalice. Cere i mostre de culore de la partenerii Lindab.

os. de Centurã nr. 8,
tefãne tii de Jos - Ilfov 077175
Tel. +4021 2094 100
Fax +4021 2094 124
office@lindab.ro
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suprapuneri invizibile

39

183,3

Fixarea panourilor se face conform detaliului, folosind
uruburi autoforante tip LWT i LL2T.

300

decupaj contur

L ime total 1175

Montaj

300

Avantaje

Caracteristici tehnice
L ime util 1100

300

Acoperi urile realizate cu igla metalic LTM 300 sunt
garantate 15 ani i mai mult decât atât, durata de via ,
testat în condi ii aspre de clim , este de peste 50 de
ani.

poliester la exterior garanteaz o foarte bun protec ie
anticoroziv i confer acoperi ului un aspect lucios
deosebit.
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15 24

igla metalic LTM 300 este mai aproape de buzunarul
t u, reprezentând o variant economic din portofoliul
de produse Lindab. P strând acelea i repere calitative,
pentru un acoperi complet, Lindab î i pune la dispozi ie
o gam extins de accesorii pentru un montaj simplu i
sigur.
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5

L ime util :
L ime total :
Lungime modul:
În l ime total :
Grosime tabl :
Greutate:
Pant acoperi :
Suport:

1100 mm
1175 mm
300 mm
39 mm
0,45 mm
4,05 Kg/m2
140 - 900
ipci lemn 30x50 mm

Înclina ie acoperi între 14° i 20°

300

igl metalic LTM 300
urub autofiletant LWT
Strat difuzie Lindab Tyvek

protec ie capilar

marcaj de identificare

Tare ca o elul
iglele metalice de la Lindab
sunt fabricate din o el
galvanizat la cald, protejat
în sistem multistrat pe
ambele fe e, astfel c se
comport excelent la
solicit rile mecanice, nu
crap i nu se sparg.
Suprafa a ob inut este
neted i nu re ine praful sau alte impurit i, care sunt
îndep rtate u or de ploaie. Stratul final pe baz de

275

Bordur FOTPS
Bordur FOTPI
Cârlig jgheab KFL

Dimensiuni standard

Înclina ie acoperi între 14° i 20°

iglele metalice Lindab LTM 300 sunt disponibile în 4
dimensiuni standard, care pot fi combinate pentru a
acoperi aproape orice lungime de arpanta, f r a apela
la panouri cu dimensiuni speciale.

igl metalic LTM 300

Alege lungimi standard de 700mm, 1300mm, 2200mm
sau 3100mm pentru a asigura un montaj simplu i în cel
mai scurt timp!

urub autofiletant LWT
Strat difuzie Lindab Tyvek
Bordur FOTP
Cârlig jgheab KFL

