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Închideri rezistente la foc
Cu Lindab ești în siguranță!
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Legendă:
1. Riglă de perete Lindab Z150
2. Vată de sticlă de 50mm cașerată 

cu aluminiu
3. Tablă exterioară de perete 

Lindab LVP20ND/0.5
4. Șurub autofiletant Lindab LD3T
5. Tablă interioară de perete 

Lindab LVP20ND/0.5

Legendă:
1. Pană de acoperiș Lindab Z200
2. Barieră de vapori Lindab LPZ 90
3. Tablă interioară de acoperiș 

Lindab LVP20ND/0.5
4. Șurub autofiletant Lindab LD3T
5. Vată minerală de sticlă de 100mm
6. Vată de sticlă de 50mm cașerată 

cu aluminiu
7. Tablă exterioară de acoperiș 

Lindab LTP45/0.5

Soluții Lindab rezistente la foc
Închideri pentru PEREȚI
Sistemul Lindab de pereți cu table cutate pe suport de rigle metalice 
a fost testat și analizat în laboratoarele INCERC în anul 2016. 
Testările s-au realizat conform SR EN 1363-1:2012 și SR EN 1364-
1:2015, durata testului de rezistență la foc a fost de 62 minute, iar 
criteriile de performanță sunt rezumate în:

   E = etanșeitate la foc
   I = izolare termică

Testare la foc: 62 minute
Închideri rezistente la foc, agrementate, cu garanție pentru sistem 
de 15 ani. Peretele își păstrează proprietățile de etanșeitate pe toată 
durata testului.
Lindab e sigur!

Soluții Lindab rezistente la foc
Închideri de ACOPERIȘ
Sistemul Lindab de acoperiș cu table cutate pe suport de pane 
metalice a fost testat și analizat în laboratoarele INCERC în anul 
2016. Testările s-au realizat conform SR EN 1363-1:2012 și
SR EN 1365-2:2015, durata testului de rezistență la foc a fost de 
100 minute, iar criteriile de performanță sunt rezumate în:

   

   
   R = rezistență (capacitate portantă)
   E = etanșeitate la foc
   I = izolare termică

Testare la foc: 100 minute
Închideri rezistente la foc, agrementate, cu garanție pentru sistem 
de 15 ani. Acoperișul își păstrează proprietățile de etanșeitate pe 
toată durata testului, capacitatea portantă fiind de aproape 90 de 
minute. Lindab e sigur!

1. Te conformezi legislației – nu vei avea nevoie de investiții 
viitoare pentru alinierea la standarde naționale de rezistență la 
foc a clădirilor.

2. Poți beneficia de asigurare avantajoasă – costurile cu 
asigurarea clădirii vor fi mai mici pentru că asiguratorul va ține 
cont de soluția rezistentă la foc.

3. Ai garanție extinsă – închiderile metalice sunt garantate ca 
sistem 15 ani, conform agrementării în vigoare. Niciun alt sistem 
de închideri nu beneficiază de garanție mai mare de 5 ani.

4. Primești soluții interioare ce asigură o închidere “gata 
finisată’’, cu structura secundară ascunsă.

5. Ai libertatea de a crește înălțimea și grosimea panelor de 
acoperiș si a riglelor de perete.

6. Ai la dispoziție o gamă largă de culori și texturi. 
7. În timpul folosirii clădirii, poți face ușor reparații, atât la 

interior, cât și la exterior, în cazul lovirii pereților.
8. Transferul termic se poate îmbunătăți prin adăugarea unor 

straturi suplimentare de termoizolație.
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Avantaje:
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De ce Lindab?

1.   Lindab are un cuvânt de spus în România începând din 1994.

2.   Clienţii Lindab au încredere în calitatea produselor, soluţiilor şi serviciilor oferite.

3.   Peste 90% dintre clienţii care au cumpărat produse Lindab le-ar recomanda şi altora.

4.   Lindab îţi oferă întotdeauna consultanţă de la A la Z.

5.   Găsești la Lindab soluții complete de ventilație.

6.   Ai la dispoziţie o listă a montatorilor de acoperişuri testaţi de Lindab.

7.   Acoperişurile Lindab au trecut testul timpului - de 22 de ani în România.

8.   Ai siguranţă că primeşti cel mai sigur şi estetic acoperiş din România.

9.   Lindab  produce la comandă şi livrează oriunde în ţară în termene începând de la 48 de ore.

10. De ce Lindab? Pentru că ne pasă! Suntem orientaţi către clienţi, realişti, ordonaţi şi dăm 

dovadă de bun simţ.

www.lindab.ro


