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Lindab Topline        Метални керемиди

Защита на листа

Горна част

Горен слой полиестер

Грунд

Грунд

Пасивиран слой

Пасивиран слой

Слой Цинк

Слой Цинк

Стоманен лист

Стоманен лист

Слой лак

Основни размери на продукта

Обща ширина = 1111

Покривна ширина = 1000

Напречен разрез

Надлъжен разрезПърви праг

Първи праг

Покривна щирина = 1m Разтояние между летвите : 400 mm

Дължина на покривния лист - max 6m Захващане : самонарезни винтове, нитове

Тегло = 5 kg/m2 Пожароустойчивост : 0.25h (15min) - негорими

Минимален наклон = 14о (1:4) Стандарти цветове : син, черен, червен, 
жълт, кафяж, меден

Опорна скара - дървена или стоманена

200

400

15

19

42
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Възможности на материала
Покритието с метални 
керемиди дава възможност 
да се покриват всякакви 
покриви с минимален наклон 
14°. Заради превъзходното 
качество на материала, а 
също така и естетическите 
му предимства, LindabTopline 
може да се прилага както при 
нови конструкции, така и при 
обновяването на съществуващи 
покривни покрития. Времето за 
монтаж на металните керемиди 
е минимално в сравнение с 
другите възможни решения, 
благодарение на високата 
производителност на труда 
и несложните технически 
операции.

Продукт
Продуктовата линия 
Topline е резултат от 
дългогодишния опит на 
Lindab в производ-ството 
на стоманени изделия и от 
качествата на изходния 
материал. Topline осигурява 
многогодишна експлоатация 
дори и при много сурови 
климатични условия. 
Листовете на покритието 
Topline имат ефективна 
ширина 1m и възможна 
дължина до 6m.

Защита на листовете
Материала за производството 
на Topline е горещо поцинкован 
стоманен лист с дебелина 0.5 
mm, покрит с пасивиран слой, 
слой грунд и завършващ слой 
полиестер.
Опитът от многогодишната 
експлоатация при сурови 
климатични условия доказва, 
че това покритие е сигурно и 
дълготрайно.

Антикондензно фолио Lindab 
LAF
Покритието от метални 
керемиди се монтира върху 
антикондензното фолио Lindab 
LAF, разположено под носещите 
летви. Фолиото Lindab LAF 
осигурява отвеждането 
на кондензиралата влага 
от металните керемиди 
и в същото време - 
проветряването на
подпокривното пространство.
Материалите на анти-
кондензното фолио са 
пластмасови фибри с много 
добри механични качества, 
които действат и като 
термоизолиращ екран.
Фолиото не е среда 
благоприятна за развитието 
на плесени и микроорганизми. 
Доставя се на рула с размери 
1.5x100m и 1.5x50m.

Цветове
Металните керемиди Lindab-
Topline се произвеждат в 16 
стандартни цвята.

Аксесоари
Широката гама от аксесоари 
се състои от допълнителни 
окомплектовки, вградени 
елементи за проветрение, пълен 
набор от завършващи поли и 
профили, които се изработват 
в цвета на основните покривни 
листове.

Монтаж
Поради това, че металните 
керемиди се изработват с 
дължина според конкретните 
нужди, техния монтаж е 
лесен и бърз. За закрепване 
се използват самонарезни 
винтове и поп-нитове, които 
се доставят в цвета на
металните листове.

Транспорт
Металните керемиди се 
транспортират палетизирани, 
покрити с фолио, с дължина по 
поръчка.
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RDI - долна улама

VISK 110 - пола при 
странична дъска

FOTP - профил за стреха

LAT - вграден елемент 
за проветряване

LOOD – материал за 
уплътнение

LWT/SD3T – оцветени
винтове

4,8 x 22 mm за стомана
4,8 x 35 mm за дърво 4,0 x 4,7 mm ��8 mm 0,33 l            0,33 l

LWXPE – материал за уплътнение 
при билото

POP – поп-нитове, 
оцветени

MH – намагне-
тизиран
накрайник за 
механична
отвертка

ELASTORUB -
уплътняващ
гел

BF – боя за
корекции

LMF – гребен за проветряване
на стрехата

150 x 150 mm 1000 x 965 mm

LPAVCS – прозрачен елемент за 
горно осветление

LPTPÖ/LPTPU – уплътняващ 
профил горен/долен

VABR 140 - пола при 
странична дъска

BL - стоманена летва
за закрепване

LOMSZ - пола при
странична дъска

KLS - стоманена летва
за закрепване

NTP - профил за било,
заоблен

CTG - елемент за 
затваряне на билото

NP 170 - профил за било
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Защита от пожар
Покривното покритие от 
системата Topline осигурява 
защита на носещата констру-
кция в случай на пожар в 
рамките на 15 min.

Звукоизолация

Конденз
Природния феномен конденз е
неизбежен при покритието 
със стоманени листове. 
Образуваната по вътрешната 
повърхност на листовете 
Topline се отвежда с помощта 
на антикондензното фолио 
Lindab LAF.

Изолация
Покритието Topline осигурява
перфектна изолация. 
Припокриването на листите 
дава 100% защита срещу 
капилярния ефект на проникване 
на водата между покривните 
листове, в случай че наклона е 
14° (25%).

Lindab Topline Nordic – покривно 
покритие с ефект на керемиди 
– може да се използва за 
студени и вентилирани 
покривни системи. Монтажът 
се извършва върху дървена 
скара.

Първият лист се монтира 
съгласно приложената схема
А и припокрива долната линия 
на стрехата с около 30 мм.

Линията на стрехата се 
оформя с дъска с размери 
25х150 мм и към нея се 
закрепват скобите на олука и 
надолучната пола.

Напречните летви се 
монтират върху вертикални
носещи летви, което
осигурява оттичане на
кондензиралата влага по
антикондезното фолио 
Lindab LAF директно в олука.

Първата летва с размери 25х50 мм се монтира на 370 мм над долния ръб на дъската оформяща 
линията на стрехата. Останалите летви се монтират на разстояние 400 мм.
Припокриването на листовете се извършва както е указано на приложената схема В с помощта на 
поп-нитове във всяка втора вълна.

Наклон на покривното 
покритие
Трябва да се осигури минимален 
наклон от 14°, което отговаря 
приблизително на отношение 
1:4.

Разстояние между носещите
надлъжни летви
В случай че се използват 
напречни летви на равно 
разстояние, носещите дървени 
летви се разполагат на 
дистанция от 0.9m. В случая 
когато се използват металните 
профили за керемиди на Lindab 
максималното разстояние между 
носещите (надлъжни) летви е 
1,2m.

Напречни летви
Могат да се използват както 
дървени летви с размер 25x50 
mm, така и метални профили 
за керемиди на Lindab.
Стандартното разстояние е 
400mm (междуосово).

Носеща конструкция
Носимоспособността на 
основната
конструкция се определя чрез 
статически изчисления. В 
случай на изпълнение върху 
съществуващо старо покритие 
поради минималното тегло на 
Lindab Topline (само 5kg/m2) 
не е необходимо допълнително 
укрепване на съществуващата 
конструкция, но е необходима 
съответната проверка с 
изчисления.

Вентилация
Необходимо е да се осигури 
площ на вентилационните 
отвори съответстваща на 
min 1/500 част от площта на 
покрива.
В случай че покрива е 
топлоизолиран е необходимо 
да се осигури разстояние от 
min 50mm между покритието и 
топлоизолационния материал.

Поддръжка
В нормални условия покритието 
Lindab Topline не се нуждае 
от поддръжка. Евентуалните 
повреди и надрасквания се 
покриват с боята за корекции.

L

L
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max. 15

Стреха
1. Стреха
2. Корниз

Било
3. Със заоблен елемент NTP
4. С елемент за било NP

Край за било
5. Елемент за било над 
страничните
профили
6. Елемента за било е под
страничните профили

Майа
7. Събиране на билото и 
майите
8. Майа

Фронтон
9.  Изнасяне с конзола тип A
10. Изнасяне с конзола тип B
11. Без конзола

Улама
12. Връзка било-улама
13. Елемент за улама
14. Връзка улама-стреха

Обшивка при калкан
15. Обшивка при калкан

Капандури
16. С двоен скат
17. С един скат

Прозорец в равнината на 
покритието
18. Прозорец на мансарда

Прозрачен елемент
19. Прозрачен елемент с форма 
на керемида

Елемент за проветрение
20. Еламент за проветрение

Стреха

Стреха с издаване
Корниз
Огъване при корниза
Пола при стрехата
Антикондензно фолио
Водеща летва
Уплътняващ профил LPTPU
Самопробивни винтове
Летва
Гребен за проветряване
Вентилация
Опорен профил
Отвор за вентилация
Възможност за огъване на 
листовете: max 15°

1,1a
2. 
2a
a.
b.
c. 
d. 
e.
f.
g.
h. 
i. 
j. 
k. 
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Било

3.  Било с елемент NTP

3a. Било с елемент NTP

3b. Било с вентилация

3c. Било с вентилация

4.  Било с елемент NP

a.  

b. 

c. 
d. 
f. 
g. 

h. 
i. 
j. 
k. 

Край на билото

5. 

6. 

a. 
b. 
c.
d. 
e. 

f. 

Връзка между било и майя

7. 

8. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 
g. 

Профил за уплътняване върху 
листовете Topline
Ребро на носещата  
конструкция
Водеща летва
Летва за закрепване
Вентилация
Лента за уплътнение за билo - 
LWXPE*
Опора на билото
Фиксатор за дистанция
Опора на фиксатора
Елемент за било NP с 
припокриване min 10 cm

Край на билото при челна  
дъска
Край на билото при челна 
дъска
Елемент над челната дъска
Капак за билен елемент CTG
Връзка с нитове
Изрязване на билния капак
Закрепване на профила 
към челната дъска със 
самопробивни винтове през
40 cm
Нит

Пресичане на било и майи

Майя

Универсален профил за   
уплътняване или гребен за 
вентилация
Профил за уплътняване върху 
листовете Topline
Единия елемент се фиксира 
без изрязване
Горния профил се изрязва в 
мястото на застъпването
Затварящия профил се 
изрязва в двата ъгъла
Опорна дъска
Водеща летва
Самопробивен винт през 
40cm* Lindab препоръчва използване на лента Wakaflex
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Фронтон

Фронтон с конзолно изнасяне тип A
Фронтон с конзолно изнасяне тип B
Фронтон при калкан

Водеща летва
Челна дъска
Профил при улама
Профил VABR за челна дъска
Универсален профил за уплътнение
Профила се фиксира към челната
дъска със самопробивни винтове
Специален профил (по поръчка)
Самопробивен винт

Улама

Връзка улама-било
Улама
Връзка улама-стреха

Улама
Универсален профил за уплътнение
Горния профил се сгъва на 20 mm
по вертикала
Граница на сгъването на вертикала
Ъглова връзка между билните 
профили
Опорна дъска по дължината на
уламата
Водеща летва
Профил на стрехата FOTP
Антикондензно фолио
Края на профила на уламата се
извива на 20 mm
Вътрешен профил за уплътняване

9.

10.

11.

9.
10.
11.

a.
b.
c.

d.
e.

h.

j.
l.
m.
n.

o.

a.
b.
c.
d.
f.
g.

h.
i.
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15.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

15

C

B

D2

A

3

2

1

D1

E1

D1C

A A B

D2

E1 E2

E2

b a

M
in
.1
00

M
in
. 

80
-1
00

M
in
.1
0
0 60-100

ca
.2
00

10
0

Комин/Калкан

Връзка на покритието с комина
Детайли A - B - C - D представят
различните варианти.

Номера от 1. до 6. Представят
последователността на монтаж на
листовете.

Листове 2 и 3 се скрояват по
формата на комина и се фиксират
към летвите

Лентата за припокриване се 
поставя под листовете Topline*

Антикондензното фолио Lindab LAF
се завива около комина

Покриването на 80-100 mm от
листовете Topline трябва да 
осигури добра връзка лентата за 
уплътнение*

Лента за уплътнение*

Ламаринен профил

Силиконов гел за уплътняване

Носеща конструкция

Лентата за уплътнение трябва 
да покрие една вълна от листа 
Topline*

Напречна летва

Края на листа Topline стъпва 
върху края на лентата за 
уплътнение*

Лентата за уплътнение се залепва 
върху долния лист Topline за да 
попречи на капилярното проникване 
на водата*

D1, D2, E1, E2 - показват 
припокриването на лента за 
уплътнение около комини и стени*

* Lindab препоръчва използване на лента Wakaflex
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Капандура
С два ската
Едноскатна

Номера от 1. до 6. Показват 
реда на монтиране на листовете.

Изрязването на ъглите на
листовете осигурява максимално
прилягане на листовете в 
мястото
на снаждане

Листа Topline се фиксира и в
горната част на вълната

Лента за уплътнение околу комини 
и стени и се полага свободно 
върху покритието на капандурата 
на min 20 cm*

Летва (може да бъде и по
дължината на капандурата)

Стенна обшивка на капандурата

Антикондензното фолио Lindab LAF
се обръща нагоре по стената на
капандурата

Лента за уплътнение при стена*

Лента за уплътнение*

Ламаринен профил

Антикондензното фолио Lindab LAF
се обръща по калкана на 
капандурата

Водеща летва

Ламаринена пола по калкана

Универсален уплътняващ профил

Обшивка на калкана на
капандурата

Профил на уламата

Лента за уплътнение покрива 
профилите на уламата на min 
10cm*

Лентата за уплътнение се 
подпъхва на приблизително 20 
cm под профила на уламата и 
покрива още 20 cm надолу върху 
листовете Topline*

Улама

Антикондензно фолио Lindab LAF

Летви поддържащи ленти за 
уплътнение*

Уплътняващ профил LPTPU

Лентата за уплътнение се полага 
покрай стената и се вмъква 
между краищата на листовете 
Topline при ъгъла на капандурата*

Лентата за уплътнение се залепва 
около ъгъла на капандурата, 
а долния край се завива около 
страничния ламаринен профил*

16. 
17. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f.

g.

h.

i. 

j. 

k. 

l. 

m. 

n. 

o. 

p. 

q. 

r.

s. 

t. 

u. 

v. 

x. 

* Lindab препоръчва използване на лента Wakaflex
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Прозорец в равнината на
покритието

Детайли A - B - C са особено 
важни за правилния монтаж.

Номера от 1. до 6. Представят 
реда на монтаж на листовете 
около вградения прозорец.

При следващите операции 
се следват инструкциите за 
монтаж на производителя на 
прозореца.

Прозрачен елемент

    Прозрачен елемент
    Уплътняващ силиконов гел

Вграден елемент за вентилация

a.  Отвор в листа Topline
b.  Уплътняващ силиконов гел
c.  Самопробивни винтове

a.

b. 

c. 

d. 
e. 
f.

g.

h.

i. 

j. 

Форма на изрязване на ъглите
за осигуряване на оптимално
прилягане на листовете при
снаждането на ъглите
Листа Topline се фиксира в 
горната вълна на профила
Антикондензното фолио Lind-
ab LAF се обръща нагоре по 
стената на прозореца
Водеща летва
Напречна летва
Листа Topline се огъва, за 
да осигури добра основа на 
лентата за уплътнение около 
вградения прозорец*
Самозалепващо фолио на 
вградения прозорец
Уплътнителен профил на 
вградения прозорец
Летва поддържаща 
уплътнението
Уплътняващ профил LPTPU

a.
b.
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Lindab Topline        Метални керемиди

Детайли

Следват различните детайли

Детайли при старо покривно

покритие

21.
22. 

23. 

24. 

Покривно покритие
Детайл при било - покритие с плоски
азбестоциментови плочи.
Детайл при било - покритие с
вълнообразни азбестоциментови плочи
Детайл на стрехата - монтаж на нов улук

Листове Topline монтирани

директно върху 

съществуващо покритие
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Lindab Topline        Метални керемиди

22.

23. 

24. 

25. 

28. 
29.

30.

a.
b.

c. 

d.

e.

f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.
n.

o.
p.
q.

r.

s. 

Било – покритие с гладки

азбестоциментови плочи

Било – покритие с вълнообразни 

азбестоциментови плочи

Стреха – монтаж на нов улук

Фронтон – изпълнение при

конзолно изнасяне

Улама

Детайл при капандура

Съществуващ отдушник – нова

връзка в случай на ремонт

Надлъжна (водеща) летва
Напречна летва
Надлъжна (водеща) летва –
изрязана при билото
Съществуващо покритие от
вълнообразни азбестоциментови
плочи
Надлъжна (водеща) летва при
вълнообразни азбестоциментови
плочи
Летва – опора на улука
Скоба на улука
Стара скоба на съществуващ улук
Дъска с променлива дължина за
осигуряване на необходимото
разстояние за проветряване
Долния размер е min 30mm
Профил по челната дъска
Трупче
Профил по дъното на уламата
Размера на трупчето зависи от
размера на "е”
Улама
Универсален уплътнителен профил
Огъване на горните краища на
листовете Topline за осигуряване 
на равна основа за лентата за 
уплътнение*

Лента за уплътнение около комини 
и стени*
Евентуална подложка за
нивелиране на водещата летва

* Lindab препоръчва използване на лента Wakaflex





14

Lindab Topline        Метални керемиди

90
0

90
0

0

Инструменти

Системата Topline може да се 
прилага с помощта на обикновени 
инструменти, каквито се използват 
за покривна ламарина: ножица за 
рязане (електрическа или ръчна 
Спийдикът). Забранено е рязането 
на ламарина Lindab с флекс.

Нитачка

Ролка за притискане

Електрическа
ножица за ламарина

Ножица за ламарина
Ножица за гладка 
ламарина

Клещи за фалцоване

Електрическа бормашина
или такава с акумулатор

Преди започване на

монтажа да се проверят

ъглите на скелета на

покрива. Те трябва да са

90°.

Металните керемиди трябва да 
се монтират перпендикулярно на 
линията на стрехата.
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Lindab Topline        Метални керемиди

40
0

14
0

Монтиране на
ламарината.
Винтове и нитове

Номерата от 1 до 7 показват 
правилния ред за монтиране 
при обичайната конфигурация на 
покрива.

Разстояние между летвите
и минимално припокриване

а) При страничното припокриване
  болтовете се поставят така,  
  че да фиксират застъпването.
б) При нужда припокриването на
  листовете се занитва.

а) Самопробивни винтове за 
фиксиране на ламарината.
б) Ако страничното 
припокриване
на ламарините не е гладко, то
се корегира с нитове, които се
поставят през 40см. По 
краищата на листовете 
ламарината се фиксира с 
винтове във всяка долна вълна, 
а във вътрешността през две 
вълни.

Монтаж

Двете летви от стрехата се 
поставят така, че краят на 
ламарината да покрие достатъчно 
от края на улука. Разстоянието 
между летвите да бъде 40см;
последната летва се слага 
на около 5см от гребена на 
покрива. Препоръчваме да се 
използват стоманени летви Lindab 
(максималното разстояние между 
носещите летви да е 1,20м) или
използването на класическите 
дървени летви (максималното 
разстояние между носещите 
летви да е 0,90м). Целта е всеки 
ламаринен лист да бъде монтиран 
перпендикулярно на линията на 
стрехата. Маркира се линията за 
монтаж на стрехата и по гребена 
на покрива на разстояние по 1м.
Монтирането на ламарината 
започва от един край. Много важно 
е ламарината да не се деформира 
по време на монтажа и да 
прилегне плътно върху летвите.
За фиксиране на ламарините се 
използват самонарезни винтове, 
доставени от фирма Lindab. 
Такива се предлагат както за 
дърво (1,8х35мм), така и за метал 
(4,8х22мм).

Поръчване

Металните керемиди Topline 
може да се поръчват при всеки 
дистрибутор на Lindab в страната 
на цени според актуалната ценова 
листа. 

Транспорт и складиране

Металните керемиди Topline се 
доставят в палети, предпазени 
с фолио, в размери, каквито 
са поръчани. Складирането да 
се извършва на сухо място, в 
хоризонтално положение.

Допълнителна информация

Допълнителна информация можете 
да получите в офиса на фирма 
Lindab или от регионалните 
дистрибутори на фирмата.




