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Teknisk fakta för Lindabs aluminium-zink

Stålplåt belagt med aluminium-zink för bandtäckning och beslag

Tillämpningsområde
Aluminium-zink för bandtäckning finns i två kvaliteter, 

plåtslagerikvalitet (extra mjuk) och FA. Plåtslagerikvalite-

ten används för band- och plåttak och i viss utsträckning 

för beslag och väggbeklädnad. Stålkvaliteten FA används 

för kassetter, beslag och andra byggnadsdetaljer. 

Produktbeskrivning
Aluminium-zink är en stålplåt med aluminium-zink-be-

läggning som kan användas upp till korrosivitetsklass C4. 

Information om korrosivitetsklasser finns i tabellen på 

nästa sida. Metallbeläggningen består av 55 % aluminium, 

43,4 % zink och 1,6 % kiseldioxid (viktprocent). Belägg-

ningens vikt är 185 g/m² och dubbelsida och har beteck-

ningen AZ185. Skiktet med aluminium-zink är 25 μm 

(0,025 mm) tjockt per sida på en AZ185-produkt. Ytan 

är behandlad med anti-fingerprintskydd för att förhindra 

missfärgning under hantering och underlätta formningen. 

Stålkärnan i plåtslagerikvaliteten utgörs av extra mjuk 

stålplåt. Materialet har i princip ingen återfjädring alls, 

vilket gör det möjligt att skapa täta falser. Materialet kan 

falsas både med maskin och för hand. 

Materialet i FA-kvalitet kan användas för beslag och andra 

detaljer där inga täta falser krävs. 

Utseende
Ytan är inledningsvis glansig och rosmönstrad, men efter 

att ha varit utomhus en tid blir den gråaktig och matt. 

Rosmönstret kan variera mellan fram- och baksida och 

mellan olika rullar. Materialet kan också mörkna ojämnt 

efter gnuggning på grund av den aluminium som ingår i 

metallbeläggningen. 

Stålplåt belagd med alumini-
um-zink AZ185

Enligt SS-EN 10346:2015

Tjocklek 0,60 ±0,06 mm

Plåtslagerikvalitet, lägre sträckgräns ca 180 N/mm²

FA, lägre sträckgräns –

Bockningsradie
Plåtslagerikvalitet: falsbar 
FA-kvalitet: 1T

Reflektion av solljus
81 % (nytt) 
39 % (äldre)

Kemisk resistans
Beläggningen har en god allmän kemisk resistans. Det 

finns dock undantag, till exempel för vissa organiska 

lösningsmedel som aromatiska föreningar, ketoner och 

klorerade kolväten. 

Brandklass
Lindab aluminium-zink uppfyller klass A1 enligt 

SS-EN 13501-1:2007+A1:2009

Förväntad livslängd
Följande kombinationer ska undvikas, både av korrosions- 

och utseendeskäl:
• Koppar, mässing, järn, järnvitriol och bly eftersom 

detta kan orsaka galvanisk korrosion. Undvik avrinning 
från dessa material och från bitumenprodukter ned på 
stålplåten. Takpapp innehållande bitumen går bra att 
använda under bandtäckningen.

• Våt betong, cement och puts som är kraftigt basiska.

• Aluminium-zink ska inte ha kontakt med ädelträer, vått 
trä eller tryckimpregnerat trä som innehåller koppar.
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Arbetstemperatur
Aluminium-zink i plåtslagarkvalitet kan falsas ned till en 

ståltemperatur på −5 °C. Vid lägre temperaturer kan mik-

rosprickor uppstå i metallbeläggningen.

Korrosivitetsklass
Lindabs aluminium-zink kan användas upp till korrosivi-

tetsklass C4, se tabellen nedan. 

Korrosivitetsklasser enligt  
ISO 12944-2 med miljöexempel

Korrosivitetsklass
Miljöns  
korrosivitet

Exempel på typiska miljöer (informativt)

Utomhus Inomhus

C1 Mycket liten – Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga 
mängder föroreningar, t.ex. kontor, affärer, skolor, hotell. 

C2 Liten Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Lantliga 
områden.

Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur 
och fuktighet. Låg frekvens av fuktkondensation och 
låg halt luftföroreningar, t ex (ej uppvärmda) sporthal-
lar, lagerlokaler.

C3 Måttlig Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga 
mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt 
industrialiserade områden. Områden med visst 
inflytande från kusten.

Utrymmen med måttlig luftfuktighet och viss mängd 
luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex bryg-
gerier, mejerier, tvätterier, uppvärmda ishallar.

C4 Stor Atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga 
mängder luftföroreningar. Industri och kustområden.

Utrymmen med hög luftfuktighet och stor mängd luft-
föroreningar från produktionsprocesser, t.ex. kemiska 
industrier, simhallar, skeppsvarv, ej uppvärmda ishallar.

C5 Mycket stor Industriella områden med hög luftfuktighet och 
aggressiv atmosfär. Kustområden med stor mängd 
salt i luften.

Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation 
och stor mängd luftföroreningar.

CX Extrem Industriella områden med extrem luftfuktighet och 
aggressiv, subtropisk eller tropisk atmosfär. Off- 
shoreområden med stor mängd salt i luften.

Utrymmen med extrem luftfuktighet och aggressiv 
atmosfär.

Miljö
Den längre förväntade livslängden hos Lindabs aluminium-

zink jämfört med vanligt galvaniserat stål innebär stora 

miljöfördelar eftersom produkten inte behöver bytas ut lika 

ofta. 

Det finns en välfungerande infrastruktur för återvinning av 

stål jorden runt. Lindabs aluminium-zink innehåller ungefär 

20 % återvunnet material. 
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För oss på Lindab är goda tankar en filosofi som

leder oss i allting vi gör. Vi har gjort det till vår uppgift

att skapa ett hälsosamt inneklimat – och att för-

enkla byggandet av hållbara hus. Vi gör det genom

att designa innovativa produkter och lösningar som

är enkla att använda, såväl som att erbjuda effektiv

tillgänglighet och logistik. Vi arbetar också för att

minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom att

utveckla metoder som gör att vi kan producera

lösningar med minsta möjliga energiförbrukning. Vi 

använder stål i våra produkter. Stål är ett av få ma-

terial som går att återvinna ett oändligt antal gånger 

utan att förlora sina egenskaper. Det innebär min-

dre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning.

Vi förenklar byggandet


