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Ruukki on alati olnud oma toodete kvaliteedi puhul uuenduslike lähenemiste kasutamisel 
esirinnas - lõpptulemus sõltub kasutatavatest väikestest üksikkomponentidest. Ruukki uus 
LP™ Torx katusekruvi on mõeldud nii õhukeste metallilehtede puitroovi kinnitamiseks kui ka 
metallilehtede omavaheliseks kinnitamiseks. Kruvi tagab lihtsa paigalduse ja hoone erakordselt 
kauni viimistluse.

Uued magneetilised otsikupadrunid on disainitud Ruukki LP Torx katusekruvi 
omadusi arvesse võttes ja tagavad paigaldamise ajal kruvi tugeva kinnitumise. 
Toimib hästi ka raskesti ligipääsetavates kohtades ja ebamugavate 
paidaldusnurkade puhul. 

Kruviotsik tuleb kaasa iga kruvipakiga. Spetsiaalne padrun on võimalik juurde osta. 
Iga uue kruvipaki puhul kasutage alati ka uut pakis olevat Torx otsikut!

Unikaalne ja efektiivne magneetiline otsikupadrun

RUUKKI LP™ TORX KATUSEKRUVI LOOB 
LEHTMETALLI KINNITAMISEL UUED STANDARDID

Kruvipea madal ja sile kuju võimaldab mustusel, 
lehtedel ja veel vabalt mööda katust alla voolata.

Ainulaadne vett ja mustust hülgav kuju

LP™ = madal kruvipea (ingl. Low Profile)

Ruukki LP™ Torx katusekruvid eristuvad kuuskant-
kruvidest tunduvalt madalama kruvipea poolest 
ning ei ole katustel ja fassaadidel nii silmatorkavad.

Täielik kaitse ZYTEC™ M pinnakattega
Üksnes kruvipea kaitsmisele keskendumine ei ole 
põhimõtteliselt õige. Ruukki LP™ Torx katusekru-
vid on kogu kruvi ulatuses - peast kuni puu-
rotsani - kaetud pinnaviimistluskihiga ZYTEC™ 
M. Lisaks on kruvipea, seib ja mõni millimeeter 
kruvipeast allpool pulbervärvitud, mis annab 
täiendava kaitse. Kogu lahendus on katsetatud ja 

standardi EN ISO 12944-2 ko-
haselt sobilik kasutamiseks 
keskkonnaklassides C1-C3.

Qualicoat sertifikaati omav 
pulbervärvkate tagab kru-
vipea, seibi ja kruvipea alla 
jääva kruviosa täiendava 
kaitse.

ZYTEC™ M pinnakate katab 
kogu kruvi ja koosneb järg-
mistest kihtidest:
• Pealmine pinnakate
• Passiveerimiskiht
• Tsingist aluskiht
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Paigaldus
Ruukki LP™ Torx katusekruvid sobivad 
lehtmetalli puit- ja terasroovi kinnita-
miseks ning metallilehtede omavaheli-
seks kinnitamiseks.

Erinevalt tavalistest kruvidest töötab 
Ruukki LP™ Torx katusekruvi tihend 
isegi siis, kui paigaldusnurk pole 
ideaalne!

Kruvi ja seibi ainulaadne disain võimaldab ette-
nähtud paigaldusnurgast väikseid kõrvalekaldeid, 
rikkumata samas kruvikinnituse funktsionaalsust.

✔✔

Katsetatud ja sertifitsee-
ritud
Ruukki LP™ Torx katusekruvid on täie-
likult katsetatud, dokumenteeritud ja 
sertifitseeritud.

Alates toorainest kuni valmistooteni 
rakendatakse kogu tootmisprotsessi 
ulatuses rangeimat kvaliteedikontrolli. 
Kruvide kvaliteet on kinnitatud CE- ja ETA-sertifikaatidega. Lisaks on 
väljastatud tunnustatud Rootsi Tehnika Uurimisinstituudi SP tehniline 
luba kruvide kasutamiseks keskkonnaklassides C1-C3 vastavalt stan-
dardile EN ISO 12944-2.

Tehnilised andmed

Pikkus (L) 28 mm

Pea Madala profi iliga pea (LP™) Torx 20 otsikuga

Materjal Karastatud teras (C1018 / C1022)

Puurots #1 väiksem puurots

Puurimisvõime Max 2 x 1,25 mm (280GD teras)

Seib LP™ madala peaga Ø14 mm alumiiniumseib 
kvaliteetse EPDM-tihendiga

Pinnaviimistlus ZYTEC™ M

Korrosioonikategooria C3

#1 Puurots

Spetsiaalne väiksem puurots tungib kiiresti ja 
kindlalt metallilehtedesse, mille paksus võib olla 
kuni 2 × 1,25 mm. Seda kohtades, millega mitmed 
muud tüüpi puurotsad hakkama ei saa.

Värvivalik

Must
RR33

Punane
RR29

Tumepruun
RR32

Kivipunane
RR750

Tumehall
RR23
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Toodame terasel põhinevaid tooteid seintele  
ja katustele, nii ärihoonetele kui ka eraelamutele. 
Oleme kõrge kvaliteediga toodete, süsteemide ja 
lahenduste tarnija, mis on välja töötatud jätkusuutlikult 
ja täidavad karmides tingimustes kõige kõrgemaid 
vastupidavuse nõudmisi.

Üksikute toodete tellimisel lisandub kullertranspordi hind.
Kõik Ruukki Products ASi hinnakirjas kuvatud pildid on 
illustratiivsed. Garantiitingumused Ruukki toodetele on leitavad 
www.ruukki.ee. Ruukki Products AS jätab õiguse hindu muuta 
ühekuulise etteteatamisega.
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