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Bardzo dobrze znane wśród klientów Firmy Lindab, pokrycie dachowe Lindab
SRP Click, to gotowe panele dachowe, które swoim wyglądem imitują rąbek
stojący.

Użycie gotowych paneli łączonych na klik, pozwala na znaczne skrócenie czasu montażu podczas
budowy oraz obniżenie kosztów inwestycji. Panele dachowe na klik to trwałe i estetyczne
wykończenie, które nadaje budynkom nowoczesny wygląd. W ramach cyklu "Premiery Lindab 2021"
przygotowaliśmy kolejną propozycję dla klientów zainteresowanych tym rodzajem pokryć. Do
oferowanych już Lindab SRP Click 25 i 25 P wprowadzamy panele z przetłoczeniem wzdłużnym
o nazwie Lindab SRP 25 W (mikrofala).



Proces mikrofalowania, czyli dodatkowego przetłoczenia wzdłużnego, stosuje się w celu niwelowania
naprężeń blachy oraz jej dodatkowego usztywnienia. Panele dachowe na klik mogą ulegać falowaniu,
co wynika z właściwości fizycznych surowca z jakiego są wykonane. Pod wpływem temperatury stal
podlega procesom rozszerzalności, jednak warto podkreślić, iż rozszerzalność termiczna stali,
w stosunku do innych pokryć wykonanych z blachy, jest prawie o połowę niższa i wynosi około
0,013 mm/(m·K). Tak niska wartość współczynnika liniowej rozszerzalności termicznej stali powoduje,
że jako jedyny surowiec może być wykorzystywana do produkcji paneli dachowych na klik
Przetłoczenie wzdłużne w Lindab SRP 25 W wpływa także na estetykę całego dachu, gdyż nadaje mu
wyjątkowy i nowoczesny wygląd. Dodatkowo mikrofalowanie pogłębia kolor pokrycia, gdyż w wyniku
przetłoczenia światło słoneczne w mniejszym stopniu odbija się od powierzchni dachu.

 

Parametry techniczne Lindab SRP Click 25 W:

ciężar: 4,8 kg/m²,●

grubość blachy: 0,5 mm,●

min. kąt nachylenia dachu: 15°,●

szerokość efektywna / całkowita panelu: 500 / 530 mm,●

wysokość profilu: 25 mm,●

wysokość rąbka technicznego: 25 mm,●

zakres długości paneli: 800-7000 mm.●

Panele Lindab SRP Click 25 W występują w powłokach Elite / Elite mat oraz 5 kolorach:

Oferta paneli z rodziny Lindab SRP Click:
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