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Skapa din egen profil

Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs bygg-

plåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som finns i 

många olika kulörer. Ett brett urval av profiler ger dig möjlighet att 

skapa en fasad eller ett tak helt efter dina önskemål och behov.

Tack vare sin styrka och hållbarhet är Lindabs byggplåt idealiskt 

för tak, fasader och innerväggar. Plåten passar allt från stormark-

nader och industrifastigheter till djurstallar och verkstadsbygg-

nader. Och varför inte välja byggplåt som lättskött och slitstarkt 

tak- eller fasadmaterial på villor och garage?

Lindabs byggplåt i korthet

• många olika kulörer och profiler

• tålig och hållbar

• färgbeständig

• perforering för ljuddämpning

• antikondensbeläggning och perforering som tillval

• programvara för konstruktion och design

• generös garanti
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Lindabs byggplåt har en kärna av varmförzinkad stålplåt som 

skyddar mot korrosion. Våra polyesterbeläggningar är PVC-fria 

och du kan välja mellan polyester, matt polyester eller high build 

polyester. Valet gör du beroende på var och för vilket ändamål 

du ska använda plåten. Alla våra beläggningar är väl beprövade, 

har mycket goda egenskaper och lång livslängd.

Ljudisolerande perforering

Lindabs lösning för ljuddämpning är lika enkel som den är smart. 

Tricket är att göra små hål i tak- eller väggplåten på rätt ställe. 

Vår byggplåt kan perforeras för att du ska kunna få det så tyst 

som du vill ha det.

Skydd mot kondens

I oisolerade byggnader kan kondens bli ett problem. Våra plåtar 

kan förses med anti-kondensfilt som motverkar dropp från taket.

Ljudlöst och droppfritt
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Grundplåten till god  
ekonomi heter stål

Idag pratas det om kostnadsbesparingar, att tid är pengar, hållbar-

het och kvalitet är nyckelord. När du använder Lindabs  byggplåt 

får du tak, fasader och innerväggar som är både ekonomiska och    

håller länge, utan att du behöver göra avkall på vare sig funktion 

eller utseende.

Låg vikt

Byggplåt är ett lätt material med många goda egenskaper. En är 

att den kan användas på svagare konstruktioner, till exempel vid 

renovering av ett eternittak. Den låga vikten gör också plåt till ett      

självklart val för stora tak och fasader eller höga innerväggar.

Enkelt att montera

Du kan beställa Lindabs byggplåt i de längder du behöver. 

Det betyder att det går snabbt att montera taket, fasaden eller                   

innerväggarna och att du undviker spill. Våra specialdesignade   

fästdon och det kompletta sortimentet av beslag förenklar installa-

tionen ytterligare.

Garanterad hållbarhet

Vi lämnar generösa garantier på all vår byggplåt. Det innebär att 

du får ett bevis på att taket, fasaden eller innerväggen kommer att 

hålla måttet i många år. Vill du veta mer? Kontakta din närmaste        

återförsäljare.
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Olika lösningar 
för olika ändamål

Fästdon
Våra fästdon är specialdesignade för att 
förenkla och matcha alla slags projekt 
och materialkombinationer. De finns i 
många olika kulörer och i rostfritt för 
maximal hållbarhet.

Antikondens
NonDrip består av en filtbeläggning som 
snabbt kan absorbera och avge fukt. 
Beläggningen kan ta upp minst 450 g 
vatten per m². Non Drip håller kvar  
vatten även på lutande eller vertikala 
ytor.

Flera skikt för hållbarhet
Lindabs byggplåt är uppbyggd i flera 
olika skikt – passivering, primer och 
polyester på varmförzinkad stålplåt. 
Undersidan är belagd med ett special-
förstärkt färgskikt. Alla våra beläggningar 
är väl beprövade och har mycket goda 
egenskaper och lång livslängd.

Beslag
Vi har ett brett urval av beslag som gör 
att ditt projekt får en perfekt finish.

Sortimentet innefattar:

•  ett brett urval av profiler

•  typgodkännande

•  matt eller glansig polyesterbeläggning  
 eller beläggning av High build polyester  
 för olika applikationer

•  ett stort urval av kulörer

•  perforering för ljuddämpning

•  antikondensbeläggning

Thermotak och -väggar
Slitsad lättbalk minimerar köldbryggor 
och har lägre värmeförluster än standard 
lättbalk. Lindabs programvara inklude-
rar hela vårt sortiment av byggplåt och 
stålprofiler. Programmen kalkylerar och 
optimerar den bästa lösningen för dina 
tak och väggar.

Lindabs breda sortiment

Sandwich-paneler
Som komplement till vårt breda sorti-
ment av byggplåt kan vi även erbjuda 
sandwich-paneler, med ett stort urval av 
tak- och väggprofiler.
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Produktöversikt

Vägg

SIN 26

125 26

Täckande bredd = 1000 mm

SIN26 / SE

SIN 18V

76 18

Täckande bredd = 1066 mm

SIN18 / DK

LP 1100

157 25 99

Täckande bredd = 1100 mm

LP1100 / DK
18

LLP 20

Täckande bredd = 1000 mm

35 35 100 18
 

18

LLP20 / SE

LVP 20

115 65 25 18

Täckande bredd = 1035 mm

LVP20 / SE

Produktöversikt

Vägg

LV 30

167 30 104 30

Täckande bredd = 1000 mm

LV30 / SE

LVP 45

180 77 4347

Täckande bredd = 900

LVP45 / SE

LVV 30

167 30 104

Täckande bredd = 1000 mm

30

LVV30 / SE

För teknisk information - se separat broschyr ”Lindab byggplåt Teknisk information”.För teknisk information - se separat broschyr ”Lindab byggplåt Teknisk information”.
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Produktöversikt Produktöversikt

YttertakYttertak

SIN 26

125 26

Täckande bredd = 1000 mm

SIN26 / SE

LLP 20

Täckande bredd = 1000 mm

35 35 100 18
 

18

LLP20 / SE

LTP 20

25 

Täckande bredd = 1035 mm

65 115 18

LTP20 / SE
LTP 115 
Oisolerat

LHP 115 
Isolerat

82245 56

11
5

Täckande bredd = 735

Täckande bredd = 735 mm

5682245

11
5

LTP115 / SE

LTP 45

180 47 77

Täckande bredd = 900 mm

43

LTP45 / SE

För teknisk information - se separat broschyr ”Lindab byggplåt Teknisk information”.För teknisk information - se separat broschyr ”Lindab byggplåt Teknisk information”.

LHP 130 
Isolerat

Täckande bredd = 945

315 104 80

13
0

LTP 200 

Täckande bredd = 800
75

199

580
444

220

Sida 2

Sida 1
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Starka färgbeläggningar i många olika kulörer
Polyesterbeläggningen i matt eller glansig yta minskar risken för färgblekning. Beläggningen i High build 
polyester är en avancerad kombination av tjocka skikt och tåliga polymerkorn som minskar risken för repor 
och slitage.

Kulörkartan kan förändras och standardutbudet varierar beroende på produkt. Kontakta din närmaste 
återförsäljare för mer information.

010 Kritvit 001 Antikvit 078 Interiörvit 022 Ljusgrå

113 Beige 036 Blyertsgrå

434 Brun

412 Eldröd 742 Tegelröd 758 Mörkröd 874 Skogsgrön

461 Duvgrå 087 Mörkgrå

015 Svart 502 Ljusblå 542 Signalblå

975 Ärggrön 418 Vinröd524 Mörkblå 558 Azurblå

Många olika kulörer

044 Antracitmetallic 244 Zinkgrå045 Silvermetallic
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För oss på Lindab är goda tankar en filosofi 

som leder oss i allting vi gör. Vi har gjort det till vår  

uppgift att skapa ett hälsosamt inneklimat – och 

att förenkla byggandet av hållbara hus. Vi gör det  

genom att designa innovativa produkter och lös-

ningar som är enkla att använda, såväl som att er-

bjuda effektiv tillgänglighet och logistik. Vi arbetar 

också för att minska vår klimatpåverkan. Det gör 

vi genom att utveckla metoder som gör att vi kan 

producera lösningar med minsta möjliga energi- 

förbrukning. Vi använder stål i våra produkter. Stål 

är ett av få material som går att återvinna ett oän-

dligt antal gånger utan att förlora sina egenskaper. 

Det innebär mindre koldioxidutsläpp och mindre 

energiförbrukning. 

Vi förenklar byggandet


