
 Lindab PLX
 Blachy płaskie na rąbek stojący

Blachy płaskie używane są jako materiał do pokryć 

dachowych i fasad od setek lat. Ponadczasowy wygląd 

Lindab PLX oraz szeroka gama kolorystyczna sprawdzają 

się zarówno we współczesnej architekturze, jak i podczas 

renowacji zabytkowych obiektów. 

Unikatowa technologia

Lindab PLX to stalowe arkusze cynkowanej ogniowo 

blachy (lub z warstwą alucynku) o grubości 0,6 mm, 

łączone w technologii rąbka stojącego. Grubość powłoki 

cynkowej o masie 350 g/m2 lub alucynkowej o masie 

185 g/m2 stanowi skuteczną, aktywną ochronę antykoro-

zyjną. Zewnętrzna powłoka o grubości 35-50 µm charak-

teryzuje się dużą wytrzymałością, odpornością na czynniki 

atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Blacha jest 

dodatkowo zabezpieczona folią ochronną, dzięki czemu 

podczas montażu materiał nie rysuje się. Lindab PLX 

jest dostępny w powłokach Elite, Elite Mat i Alucynk. 

Opcjonalnie oferujemy również możliwość zamówienia 

blachy płaskiej wykonanej z taśmy aluminiowej o gru-

bości 0,7 mm pokrytej powłoką organiczną 25 µm lub 

tytancynkową.

Doskonałe możliwości formowania

Wyjątkowe właściwości plastyczne, łatwa obróbka i duży 

wybór trwałych powłok antykorozyjnych sprawia, że 

Lindab PLX jest idealnie przystosowany do łączenia na 

rąbek stojący. Materiał daje się formować bez pęknięć 

i jest niezwykle odporny na uszkodzenia mechaniczne. 

Odpowiednio dobrany skład stopu rdzenia stalowego 

sprawia, że rąbki po uformowaniu nie otwierają się 

i zachowują odpowiednią sprężystość i sztywność. Te 

cechy sprawiają, że świetnie sprawdza się również do 

wykonywania różnego rodzaju obróbek, elementów 

maskujących i dekoracyjnych.

Idealna szczelność

Szczelność prawidłowo zainstalowanego pokrycia Lindab 

PLX jest wyjątkowo wysoka ze względu na sposób 

łączenia arkuszy. Sprawia to, że blachy płaskie są ide-

alnym materiałem zarówno do krycia dachów płaskich 

(od 5 stopni), jak i połaci o bardzo dużym kącie nachylenia 

(np. na wieżach) oraz fasad. Warto również podkreślić, iż 

dachy i fasady wykonane w technologii rąbka są niepalne.
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 LINDAB PLX - stalowa blacha płaska na rąbek stojący

BIAŁY
RAL 9002

Elite

CZERWONY
RAL 3009

Elite
Elite mat

SREBRNY
RAL 9006

Elite
Elite mat

ANTRACYT METALIC
RAL 9007

Elite
Elite mat

CEGLASTY
RAL 8004

Elite
Elite mat

CZARNY
RAL 9005

Elite
Elite mat

BRĄZOWY
RAL 8017

Elite

GRAFITOWY
RAL 7016

Elite
Elite mat

LAZUROWY
RAL 5009

Elite

Lindab PLX 570 Lindab PLX 670 Lindab LX 610

Długość rolki: 79 mb Długość rolki: 79 mb Długość rolki: 79 mb

Grubość: 0,6 mm Grubość: 0,6 mm Grubość: 0,6 mm

Warstwa
ocynku: 350 g/m2 Warstwa

ocynku: 350 g/m2 Warstwa
ocynku: 275 g/m2

Powłoki: Elite, Elite mat Powłoki: Elite, Elite mat Powłoka: Elite
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