
НИСКОПРОФИЛНА ЛАМАРИНА T15 -75 -1100 

Технически показатели :  

 

 

Малката стрелка показва страната, откъдето покритието е нанесено върху листа. 

 

  

Свойства на изделието T15-75-1100  

  Т = Трапецовидна ламарина 

  15 = Височина на трапеца 

  75 = Ширина на широката вълна 

  1100 = Модулна ширина 

Височина: 15 mm 

Модулна ширина: 1 100 mm 

Налична дебелина: 0,45 - 0,5 mm 

Дебелина на склад: 0,45, 0,5 mm 

Минимална дължина: 500 mm 

Максимална дължина: 8 000 mm 

Контрол на качеството: Заводски контрол на производството по EN 14782 

Материал: Горещо поцинкована стоманена ламарина S280GD+Z или 

S320GD+Z 

  Поцинкована: по EN 10346 

  Рулон с покритие по EN 10169-1 

Допуски: Изделие: EN 508-1 

Суровина: EN 10143 

  



 

Изходен Материал 

 

Дебелина Покритие Цинк 
Класове на 
корозия 

  
Клас 
стомана 

Тегло Цветове 

mm     Интериор Ексте
риор 

  кг/м2   

0,45 Поцинкована Z350 C1-C3 C1-
C3 

S280 4,01   

0,45 Полиестер Z275 C1-C3 C1-
C3 

S280 4,01 RR 11, 20, 21, 22, 23, 
25, 29, 30, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 750, 946, 
947 

0,45 Полиестер Z200 C1-C3 C1-
C3 

S280 4,01 RR 11, 20, 21, 22, 23, 
25, 29, 30, 32, 33, 35, 
37, 531, 750, 798, 887 

0,5 Поцинкована Z350 C1-C3 C1-
C3 

S280 4,46   

0,5 Pural Z275 C1-C3 C1-
C3 

S280 4,46 RR 11, 22, 23, 29, 32, 
33, 40, 41, 750 

0,5 Hiarc Z275 C1-C3 C1-
C3 

S280 4,46 RR 11, 22, 23, 29, 32, 
33, 40, 41, 42, 750 

0,5 Pural Matt Z275 C1-C4 C1-
C4 

S280 4,46 RR 11, 29, 32, 750, 
779, 798, 887 

  

Защита от корозия 

Покритие Околна среда 

Z275 + Полиестер 25 Интериор C1-C3, A1-A3, CPI5 
Екстериор C1-C3 

Z275 + Pural Matt Интериор C1-C4, A1-A4, CPI5 
Екстериор C1-C4 

Поцинковане Z275 Интериор C1-C3, A1-A3 
Екстериор C2 

  

 

Околна среда Покритие 

Вътрешно приложение в  сградите с околна среда с категория по корозия C1, 
C2 според EN ISO 12944-2 стандарт и A1, A2 според EN 10169 стандарт 

Стоманени листа с 
цинково покритие от 
100 g/m2 и 
полиестерно покритие 
SP 15, дебелина 15 
μm 



За вътрешно и външно приложение с категория по корозия C1, C2, C3 според 
EN ISO 12944-2 стандарт и  A1, A2, A3 според  EN 10169 стандарт standard 

Стоманени листа с 
цинково покритие от  
275 g/m2 и 
полиестерно покритие 
SP 25, дебелина  25 
μm 

 

Категории корозивност в съответствие със стандарт EN ISO 12944-2, примери 

 

 Корозивност категория С1: 

 

 Интериор - отопляема сграда с чист въздух, например офиси, магазини, училища, хотели 

 Корозивност категория C2: 

 

 Интериор - неотопляеми сгради, в които могат да се появят конденз, напр складове, 

спортни зали 

 Корозивност категория C3: 

 

 Интериор - производствени помещения с висока влажност и малко замърсяване на 

въздуха, например за преработка на храни, перални, пивоварни, мандри 

 Exterior- градски и индустриални среди, умерено замърсяването със серен диоксид. 

Крайбрежните зони с ниска соленост. 

 Корозивност категория C4: 

 

 Външни -Промишлени зони и крайбрежни райони с умерен соленост. 

 Категории корозивност съгласно EN 10169 стандарт (кондензация), примери 

 

 Корозивност категория А1: 

 

 Интериор - офис сгради, училища, жилищни (с изключение на кухни и бани), сухи сгради за 

съхранение 

 Корозивност категория A2: 

 

 Интериор - спортни зали, кина, театри, хладилни складове, супермаркети 

 Корозивност категория A3: 

 

 Външни - кухни и бани, хранително-вкусовата промишленост (напр пекарни), промишлени 

сгради със сухи процес Corrosivity categories according to EN ISO 12944-2 standard, 

examples 

 

Проектиране и оразмеряване трапецовидните ламарини :  

 

Инструменти за проектиране - Оразмеряване със софтуер Poimu 

 

Ruukki предлага отлична възможност нашите инженери да ви предоставят изчисления със софтуер за 

оразмеряване Poimu, който дава възможност за оптимизиране на избора на продукти в съответствие с 

Еврокод. 

 

Само чрез определяне на някои основни входни данни можете да получите най-добрият съвет и най-

ефективното покривно решение от нашите инженери от производствената програма на Ruukki. Ние ще ви 

дадем изчисления както на една греда, така и на непрекъсната греда и ще ви дадем точен разкрой на 

листата и нарезна спецификация.  

 

От тук можете да изтеглите детайлна информация и таблищи за натоварване : 

1. Детайлни чертежи в DWG 

2. Детайлни чертежи в PDF 

3. Инструкция за складиране и монтаж 



Средства за проектиране 

Ruukki предлага отличен софтуер за оразмеряване Poimu - изчислителен софтуер за проектиране на 

високопрофилна ламарина, който дава възможност за оптимизиране избора на продукта съгласно 

Eurocode. Потребителят може да избере нископрофилна ламарина за своите нужди от производството на 

Ruukki само чрез определянето на някои основни входни данни. 

Това бързо средство за оптимизация обхваща 1-, 2-разстояние между опорите и непрекъснатите 

конструкции. Дава Ви точното решение каква ламарина трябва да използвате и каква да бъде дължината 

й. 

 

 

Mонтаж 

 

1. Окачване 

2. Трябва да се избягва окачване по фасадата. Ако е абсолютно необходимо, опорите за 

окачването трябва да се поставят по целия път до подконструкцята или самата носеща 

конструкция. 

 

3. Монтаж  на фасадата - Скрепителни елементи 

 

4. При монтажа трябва да се проверяват скрепителните елементи. За да проверите здравината на 

скрепителните елементи, отворете няколко от тях в различни части на сградата. Обърнете 

специално внимание на общия външен вид на скрепителния елемент и на здравината на 

уплътнението под капака, пазещо от навлизане на вода в съединенията. Подменете износените 

скрепителни елементи.Инструкции за омнтаж (папка инструкции за монтаж) 

5. Инструкции за складиране (папка инструкции за складиране) 

- Изтеглете инструкции за монтаж – линк към файла 

- Изтеглете инструкции за поддръжка на фасадни профили 

Безопасност 

 

Гарантирането на здравето и безопасността на работниците е наш приоритет.  

Допълнителни услуги и възможности 

Акустика   

Когато имате нужда от намаляване на времето за реверберация, моля попитайте за допълнителна информация от нашите 

специалисти.  Нашите високопрофилни листове са тествани с различни видове покривни натоварвания, за да отговарят на вашите 

нужди. Качествата на нашите профили не се ограничават само до поглъщане на звука, нашите експерти също са готови да ви 

консултират относно покривната звукоизолация. 

  

Анти кондензно покритие   

Когато строите хладилен склад или друг вид кострукция моля имайте предвид, че конденза може да увреди вашата сток. За тази цел 

предлагаме покривна ламарина с антикондензно покритие.  

Поръчка и доставка  

Изтеглете декларация за технически показатели от тук (в папка декларация) 

За поръчка се обърнете към :  

Офис RUUKKI в България: Р.К.И. (Руукки Конструкции и Инженеринг) България ООД: 

1606 София, ул. Евлия челеби No22,   

Тел. 02/9693046 

e-mail: valentin.valov@ruukki.com 


