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Tárolás 
 

1.) A csomagolás elsősorban az adott termék minőségének védelmét szolgálja a szállítás, anyagmozgatás 
során. Tartós (azaz 8 napon túli), bontatlan állapotú tárolásra nem alkalmas. 

2.) A Lindab termékeket sérüléstől, nedvességtől védve, száraz, fedett helyen kell tárolni. 

3.) A kötegek egymásra fektetése (max. 3 köteg) rövid távon (max. 8 nap) megengedett, de az egyes 
kötegek talpainak pontos egymásra való illeszkedése és a kötegek tömegének figyelembe vétele 
alapvető követelmény. 

4.) A lemezek 8 napon túli tárolása esetén, azokat fedett, száraz helyen, enyhén megdöntve, eredeti 
csomagolásukból kibontva, az egyes lemeztáblák közötti szellőzést biztosítva kell tárolni. 

5.) A védőfóliával ellátott vagy csomagolófóliával beburkolt lemeztermékek esetén különösen veszélyes 
erős napsugárzás alatt, tartósan (1 hónapnál tovább) szabadon tárolni, mert a fólia ráéghet a 
bevonatra, és nehezen, vagy később egyáltalán nem lehet eltávolítani!  

6.) A natúr és bevonatos tűzi horganyzott termékeket a szállítást követően 6 hónapon belül, a filces 
lemezeket 1 hónapon belül a felhasználásuk helyére be kell építeni! 

7.) A bevonat nélküli, natúr tűzi horganyzott lemeztermékek esetén a tárolási utasítások betartására 
fokozott figyelmet kell fordítani (a cinkkorrózió, az ún. „fehérrozsdásodás” veszélye miatt)! 

8.) A lemezek nem tárolhatók sugárzó hő vagy korrozív anyagok (pl. savak, lúgok, ammónia) közelében, 
illetve azokkal érintkezve. 

9.) Az elemek nem érintkezhetnek kontaktkorróziót okozó fémekkel: rézzel, rézből készült vagy azzal 
bevont anyagokkal, ólommal. Nem érintkezhetnek továbbá nedves betonnal, talajjal, agresszív 
anyagokkal (sav, mész, habarcs, bitumen, kátrány stb.) 

10.) A tárolási utasítások be nem tartása a garancia elvesztését vonja maga után! 
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Szerelés 

 

1.) Lindab lemezek szerelésekor a kivitelező cégnek rendelkeznie kell szakképzett szerelőkkel, 
biztosítással, biztonságtechnikai minősítéssel, ellenőrizni kell a munkavédelmi szabályok betartását – a 
hatályos építésügyi jogszabályok szerint. 

2.) Az adott termékre vonatkozó Lindab alkalmazás-technikai illetve szerelési útmutatókban leírtakat 
mindenben be kell tartani!  

3.) A Lindab termékek vágása nem történhet sarokköszörűvel vagy egyéb olyan vágóeszközzel, amely 
roncsolja az élét vagy a felületét, meggátolja a horganyréteg „ráötvöződését” a vágott élekre! 

4.) A lemezvágáskor illetve furatoláskor keletkező fémforgácsokat azonnal el kell távolítani a termékek 
felületéről, mert a forgács rövid időn belül korrodálni kezd, és hamar átterjed a bevonatra, a lemezre 
is, és elszínezi, majd károsítja azt! 

5.) A termékekre kivitelezés során rákerülő bármilyen szennyeződést, hulladékot, foltot (pl. korcolásnál 
használt falcolajat) még a rászáradás előtt távolítsuk el! 

6.) A szerelés során keletkezett felületi karcokat javítófestékkel ki kell javítani! Javítás előtt a felületet 
zsírtalanítani kell és törekedni kell, hogy a javított felület a lehető legkisebb maradjon (az esetleges 
árnyalati eltérések miatt).  

7.) Szalmiák, szemcsés súrolószer, nitrohigító, klórtartalmú illetve aromás oldószerek használata szigorúan 
tilos!  

8.) Filces lemeznél különös figyelemmel kell eljárni: hosszanti toldásnál a felső lemeztábla rátakaró részén 
az éltől 5-10 cm-es sávban a filc nedvességmegkötő képességét meg kell szüntetni (pl. vissza kell vágni 
a filcet és el kell távolítani; vagy vízalapú lakkfestéssel, esetleg égetéssel), a visszaszivárgást 
elkerülendő. Ugyanezen okok miatt az eresznél a csatornába túlnyúló lemezvég utolsó 5cm-es sávján is 
meg kell szüntetni a nedvesség megkötését, visszaszívását.  
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Karbantartás 

 

1.) A lemeztermékeket (tető- és falburkolatok esetén is) évente egy alkalommal mossuk le vízzel! Mindig 
előfordulhat olyan szél- és esőárnyékos hely mind a tetőn, mind a homlokzaton, ahol a természetes 
öntisztulás nem tud végbe menni, vagy nem elegendő (pl. alacsony hajlású tető, vápacsatornák 
környezete, tető-fal csatlakozás stb.) 

2.) A lemezfelületre, az ereszcsatorna rendszerbe kerülő bármilyen szennyeződést (ágakat, faleveleket, 
mohásodás stb.), amint lehet, távolítsuk el – elkerülendő a folyamatosan nedves környezet 
kialakulását, a felület foltosodását, valamint az ereszcsatorna rendszer esetleges eldugulását, és az 
ebből fakadó beázást vagy egyéb károsodásokat. 

3.) A bevonatos lemeztermékek esetén a felületi karcolást, sérülést megfelelő előkészítés (tisztítás, 
zsírtalanítás) után javítófestékkel kezeljük le. 

4.) Évente ellenőrizzük le a lemezeket rögzítő és illesztő csavarokat, csavarkötéseket. Ha szükséges, 
húzzunk utána, vagy hiány esetén javítócsavarral zárjuk le a rést. Vigyázat: a túlhúzott csavarok 
vízzárása nem megfelelő, az EPDM tömítőalátét szerkezete roncsolódik, „kitüremkedik” a csavarfej 
alól, ami beázáshoz vezet! 

5.) Évente ellenőrizzük le a tömítő-profilok, szellőzőfésűk pozícióját, állapotát. Szükség esetén igazítsuk 
meg, vagy cseréljük őket. 

6.) Filces lemez esetén, ha filcréteget szennyeződés éri, a szennyeződés mértékének megfelelő 
gyakorisággal át kell tisztítani (vizes tömlővel átmosni), gondoskodva a gyors megszáradásról, 
szellőzésről.  

7.) Doorline ipari kapuk esetén a rájuk vonatkozó, a kapuk mellé adott írásos dokumentációban szereplő 
karbantartási, ellenőrzési feladatokat szigorúan be kell tartani.       

8.) LTK tetőkibúvó és LTA tetőtéri ablak esetén javasolt faanyagú keretek 1-2 évenkénti átlakkozása 
(vízbázisú lakkal); biztosítani kell a megfelelő szellőztetést a belső tér oldalán (páralecsapódás és 
penészesedés elkerülése érdekében); továbbá a zsanérokat, zárszerkezeteket évente vizsgáljuk át, és 
kenjük újra.   

9.) A színbevonatos lemeztermékek esetén, jellemzően több évtizedes élettartam után legfőképpen 
esztétikai szempontból szükségessé válhat a teljes felület átfestése. Fontos megjegyezni, hogy bár az 
átfestés elsődlegesen csak esztétikai beavatkozásnak tűnhet, jelentősen meghosszabbítja a termék 
további élettartamát. Az átfestést csak erre specializálódott, megfelelő tapasztalattal rendelkező 
szakcégekkel végeztessük! 

 

 


