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Lindab Lumisäleikkö | LUMIS
Tehokas labyrinttirakenne pohjoisen oloihin

lindab | lumisäleiköt

Lindab Lumisäleiköt
Lumisäleiköt ovat tarkoitettu ilman sisäänottoaukkojen suojaksi estämään lumen ja veden pääsyn
rakennukseen.
Tehokkaan ilmansaannin vaikeissakin sääolosuhteissa takaa säleikköjen labyrinttimainen rakenne, joka
erottaa lumen ja veden tehokkaasti ilmavirrasta. Lumisäleiköt ovat VTT:n testaamia ja niillä on Patentti- ja
rekisterihallituksen mallisuoja nro 4870.
Säleikköjen mitoitus:
otsapintanopeus maks. 0,6 m/s sekä maks. nopeus ulkoseinäaukossa 2,0 m/s
Lumisäleikköjen perusmateriaali on Rautaruukin värivalmis
muovipinnoitettu teräslevy Pural, paksuus 0,5 mm.

Mallit
Vakio

Upotettava

Kattoasennus

Värit
Vakiovärit

Erikoisvärit- ja materiaalit

Värivaihtoehdot RR-värikoodeilla.

Lisäksi erikoismateriaalit:
kupari, alumiini sekä sinkitty teräs.

RR 20

RR 30

RR 24

RR 36

Erikoisvärit:
RAL-värit erikoistilauksesta.
Painoteknisistä syistä tarkka värimääritys saadaan vain näytepalasta.
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RR 21

RR 31

RR 750

RR 37

RR 22

RR 32

RR 29

RR 11

RR 23

RR 33

RR 35

RR 34

Oikeus muutoksiin pidätetään. 1/2022
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Vakio
Tässä mallissa ilman sisäänotto tapahtuu myös säleikön
sivuilta. Katto-osa on kalteva ulospäin. Pohjaosa on
allasmainen, jossa on vedenpoistoaukko.

Lumisäleikkö

Lumisäleikkö mitoitetaan vähintään 500 mm korkeammaksi ja leveämmäksi kuin seinässä oleva sisäänottoaukko.

Leveys

VTT:n testausselostus RTE 3266/00.

Väri

Vakio - 3000 x 1500 x 400 - RR20

Malli

Korkeus
Syvyys

Vakiomitat: Korkeus 50 mm jaolla. Leveys 120 mm
jaolla. Syvyys min. 380 mm ja suuremmat 120 mm
jaolla.
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Upotettava
Tässä mallissa ilman sisäänotto tapahtuu ainoastaan
säleikön etupinnasta. Vedenpoisto on järjestetty
säleikköosalta säleikön etupuolella. Lisäksi suositellaan vedenpoistoa ilmanottokammioon.

Lumisäleikkö

VTT:n testausselostus RTE 4432/03.

Korkeus

Vakiomitat: Korkeus 50 mm jaolla. Leveys 120 mm
jaolla. Syvyys noin 70 mm.
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Malli
Leveys

Syvyys
Väri
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Upotettava - 3000 x 1500 x

70 - RR20
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Kattoasennus
Tässä mallissa ilman sisäänotto tapahtuu säleikön
neljältä sivulta. Vedenpoisto on järjestetty säleikön
ulkopuolelle. Säleikkö voidaan rakentaa tornimaiseksi tai konttimaiseksi riippuen ilmanottoaukkojen
koosta ja määrästä.

Lumisäleikkö

Katto - 3000 x 1500 x 400 - RR20

Malli
Leveys
Korkeus

Säleikkö saadaan myös palvelemaan arkkitehtonisia
ratkaisuja.

Syvyys
Väri

Mitat tapauskohtaisesti räätälöityinä.
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Useimmat meistä viettävät suurimman osan ajasta
sisätiloissa. Laadukas sisäilma on ratkaiseva tekijä,
kuinka viihdymme, kuinka tuottavia olemme ja kuinka
pysymme terveinä.
Siksi me Lindabilla olemme ottaneet tärkeimmäksi
tavoitteeksi panostaa sisäilmaan, joka lisää ihmisten
hyvinvointia. Päästäksemme tavoitteeseen kehitämme
energiatehokkaita ilmanvaihtoratkaisuja ja kestäviä
rakennustuotteita

kierrätettävistä

materiaaleista.

Tarjoamamme tuotteet ja ratkaisut ovat kestäviä sekä
ihmisille että ympäristölle.
Lindab | Laadukasta sisäilmaa

Oy Lindab Ab
Juvan teollisuuskatu 3
02920 ESPOO
p. 020 785 1010

Kankitie 3
40320 Jyväskylä
p. 020 785 1010

Sähköposti
info.finland@lindab.com
etunimi.sukunimi@lindab.com
tilaus@lindab.com

