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RUUKKI LP™ ZEMPROFILA
JUMTA SKRŪVES –
AUGSTĀKĀM
IZMANTOŠANAS PRASĪBĀM

RUUKKI LP™ ZEMPROFILA SKRŪVES



Unikāls un efektīvs skrūvju magnētiskais turētājs

Pilnīga aizsardzība ar ZYTEC™ M LP™ = Zema profila

Unikāla forma

Qualicoat apstiprinātais 
pulverveida pārklājums dod 
papildus aizsardzību galviņai, 
blīvējumam un skrūves daļai 
zem galviņas.

ZYTEC M pārklāj visu skrūvi un 
sastāv no:
• Īpaša virsējā pārklājuma
• Pasivācijas slāņa
• Cinka pamata slāņa

Zemā un nogludinātā forma 
ļauj netīrumiem, lapām un ūdenim 
aizplūst garām un tālāk nost no jumta
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Pielietojums

Atšķirībā no parastajām skrūvēm Ruukki 
LP™ Torx dizaina skrūvju blīvējums strādā 
pat tad, ja skrūve ieskrūvēta neprecīzi!



Testētas un sertificētas

Tehniskais raksturojums

Garums (L) 28 mm

Galviņa

Materiāls Rūdīts tērauds (C1018 / C1022)

Zema profila galviņa (LP™) ar 
Torx 20 padziļinājumu

Skrūvēšanas kapacitāte Maks. 2 x 1,25 mm (tērauds 280GD)

Starplika LP™ formas, Ø 14mm, alumīnija starplika 
ar augstas kvalitātes EPDM blīvi

Virsmas apstrāde ZYTEC™ M

Korozijas kategorija C3

Pieejamās standarta krāsas

Tumši pelēka 
RR23

Melna
RR33

Sarkana
RR29

Dakstiņu sarkana 
RR750

Dark brown 
RR32

Unikālais skrūves un blīvējuma dizains pieļauj 
ieskrūvēšanas slīpuma novirzes, nezaudējot 
blīvēšanas īpašības.

Skrūves īpašie parametri nodrošina ātru un drošu, 
līdz pat 1,25 mm biezu, divu tērauda lokšņu 
caururbšanu.

Ruukki LP™ Torx dizaina skrūves var tikt 
izmantotas profilētu tērauda lokšņu 
stiprināšanai pie koka latām, kā arī 
tērauda latām un kopturiem. Tās ir 
piemērotas arī lokšņu sastiprināšanai 
savā starpā.

Ruukki LP™ Torx dizaina skrūves ir 
pilnībā pārbaudītas un sertificētas
dabīgos apstākļos.

Visa procesa laikā - no izejmateriālu
pārbaudes līdz reālam produktam - 
tiek nodrošināta augstākā līmeņa 
kvalitātes kontrole. Skrūvēm ir CE un ETA sertifikāti, un tās ir saņēmušas 
arī tehnisko apstiprinājumu no slavenā Zviedrijas SP Tehniskās 
pētniecības institūta par ilgtspējību, izmantojot tās C1-C3 vidēs saskaņā 
ar EN ISO 12994-2.

RUUKKI LP™ ZEMPROFILA SKRŪVES NOSAKA JAUNUS
STANDARTUS METĀLA LOKŠŅU STIPRINĀŠANAI
Ruukki vienmēr ir bijis soli priekšā, ja runa iet par inovatīvu domāšanu attiecībā uz produktu
vispārējo kvalitāti. Gala rezultāts ir atkarīgs no mūsu izmantotajām mazajām individuālajām
komponentēm. Ruukki jaunās LP™ zemprofila dizaina skrūves piemērotas gan lokšņu
stiprināšanai savā starpā, gan stiprināšanai pie latām. Tās piešķir ēkai vienreizēji skaistu
noslēdzošo niansi.

Pievērst uzmanību tikai un vienīgi skrūves galviņas
aizsardzībai nav pareizi jau pašos pamatos. Visa
Ruukki LPTM zemprofila skrūve ir apstrādāta ar ZYTEC
M virsmas pārklājumu. Papildus tam, skrūves
galviņa, blīvējums un daži milimetri zem galviņas ir
ar pulverveida pārklājumu papildus aizsardzībai.

Viss risinājums ir pārbaudīts un
atzīts par piemērotu C1-C3 videi
saskaņā ar EN ISO 12944-2.

Ruukki LP™ zemprofila dizaina skrūves ir ievērojami
zemākas un mazāk redzamas jumta un uz fasādes
salīdzinā- jumā ar parastajām skrūvēm ar seškanšu
uzgriežņa galviņu.

Tikko kā izstrādātais magnētiskais skrūvju turētājs ir īpaši izstrādāts Ruukki
LP™ zemprofila skrūvēm. Tas nodrošina, ka skrūve montāžas laikā atradīsies savā vietā -
arī gadījumos, kad strādājiet grūti aizsniedzamā vietā vai neparocīgā stāvoklī.

Visos Ruukki piegādātajos LP™ zemprofila iepakojumos ir atbilstošs skrūvgrieža uzgalis, kā
arī pārdošanā ir pieejams magnētiskais turētējs ar papildus pieciem atsevišķiem uzgaļiem.
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Unikāls un efektīvs skrūvju magnētiskais turētājs

Pilnīga aizsardzība ar ZYTEC™ M LP™ = Zema profila

RUUKKI LP™ TORX SKRŪVES NOSAKA JAUNUS 
STANDARTUS METĀLA LOKŠŅU STIPRINĀŠANAI

Unikāla forma

Ruukki vienmēr ir bijis soli priekšā, ja runa iet par inovatīvu domāšanu attiecībā uz produktu 
vispārējo kvalitāti. Gala rezultāts ir atkarīgs no mūsu izmantotajām mazajām individuālajām 
komponentēm. Ruukki jaunās LP™ Torx dizaina skrūves piemērotas gan lokšņu stiprināšanai 
savā starpā, gan stiprināšanai pie latām. Tās piešķir ēkai vienreizēji skaistu noslēdzošo niansi.

Pievērst uzmanību tikai un vienīgi skrūves galviņas 
aizsardzībai nav pareizi jau pašos pamatos. Visa 
Ruukki LPTM Torx skrūve ir apstrādāta ar ZYTEC M 
virsmas pārklājumu. Papildus tam, skrūves galviņa, 
blīvējums un daži milimetri zem galviņas ir ar 
pulverveida pārklājumu papildus aizsardzībai.

Viss risinājums ir pārbaudīts un 
atzīts par piemērotu C1-C3 videi 
saskaņā ar EN ISO 12944-2.

Qualicoat apstiprinātais 
pulverveida pārklājums dod 
papildus aizsardzību galviņai, 
blīvējumam un skrūves daļai 
zem galviņas.

ZYTEC M pārklāj visu skrūvi un 
sastāv no:
• Īpaša virsējā pārklājuma
• Pasivācijas slāņa
• Cinka pamata slāņa

Ruukki LP™ Torx dizaina skrūves ir ievērojami zemākas 
un mazāk redzamas jumta un uz fasādes salīdzinā-
jumā ar parastajām skrūvēm ar seškanšu uzgriežņa 
galviņu.

Zemā un nogludinātā forma 
ļauj netīrumiem, lapām un ūdenim 
aizplūst garām un tālāk nost no jumta

Tikko kā izstrādātais magnētiskais skrūvju turētājs ir īpaši izstrādāts Ruukki 
LP™ Torx skrūvēm. Tas nodrošina, ka skrūve montāžas laikā atradīsies savā vietā - 
arī gadījumos, kad strādājiet grūti aizsniedzamā vietā vai neparocīgā stāvoklī.

Visos Ruukki piegādātajos LP™ Torx iepakojumos ir atbilstošs skrūvgrieža uzgalis, kā arī 
pārdošanā ir pieejams magnētiskais turētējs ar papildus pieciem atsevišķiem uzgaļiem.

Pielietojums

Testētas un sertificētas

Tehniskais raksturojums

Garums (L) 28 mm

Galviņa

Materiāls Rūdīts tērauds (C1018 / C1022)

Pieejamās standarta krāsas

Tumši pelēka 
RR23

Melna
RR33

Sarkana
RR29

Dakstiņu sarkana 
RR750

Dark brown 
RR32

Unikālais skrūves un blīvējuma dizains pieļauj 
ieskrūvēšanas slīpuma novirzes, nezaudējot 
blīvēšanas īpašības.

Skrūves īpašie parametri nodrošina ātru un drošu, 
līdz pat 1,25 mm biezu, divu tērauda lokšņu 
caururbšanu.

Atšķirībā no parastajām skrūvēm Ruukki
LP™ zemprofila dizaina skrūvju blīvējums
strādā pat tad, ja skrūve ieskrūvēta
neprecīzi!

 

Ruukki LP™ zemprofila dizaina skrūves
var tikt izmantotas profilētu tērauda
lokšņu stiprināšanai pie koka latām,
kā arī tērauda latām un kopturiem. Tās
ir piemērotas arī lokšņu
sastiprināšanai savā starpā.

Ruukki LP™ zemprofila dizaina
skrūves ir pilnībā pārbaudītas un
sertificētas dabīgos apstākļos.

Visa procesa laikā - no izejmateriālu
pārbaudes līdz reālam produktam -
tiek nodrošināta augstākā līmeņa
kvalitātes kontrole. Skrūvēm ir CE un ETA sertifikāti, un tās ir saņēmušas
arī tehnisko apstiprinājumu no slavenā Zviedrijas SP Tehniskās
pētniecības institūta par ilgtspējību, izmantojot tās C1-C3 vidēs saskaņā
ar EN ISO 12994-2.

Zema profila galviņa (LP™) ar
20 padziļinājumu

Skrūvēšanas kapacitāte   Maks. 2 x 1,25 mm (tērauds 280GD)

Starplika                          LP™ formas, Ø 14mm, alumīnija starplika
ar augstas kvalitātes EPDM blīvi

Virsmas apstrāde             ZYTEC™ M

Korozijas kategorija         C3
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Mēs strādājam ar investoriem un attīstītājiem, 
kuri redz iespējas. Mēs palīdzam projektētājiem 
un būvniekiem piepildīt viņu ieceres. Mēs esam 
cilvēkiem, kuri atdzīvina ēkas un mājas.
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Šī publikācija ir precīza tik tālu, cik sniedzas mūsu zināšanas un izpratne. 
Lai arī ir veikts viss iespējamais, lai nodrošinātu precizitāti, uzņēmums 
neuzņemamas nekādu atbildību par iespējamām  kļūdām vai nepilnībām, 
vai jebkādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies 
kļūdas vai neuzmanības rezultātā. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas. 
Vienmēr izmantojiet oriģinālo standartu precīzai salīdzināšanai. 
Jaunākās tehniskās informācijas saņemšanai, lūdzu, apmeklējiet
www.ruukki.com
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