
 
 
 
 
 

 
Datablad / FDV dokumentasjon 
 
Kami platetak enkelkrum: 
 
PLEGEL, PlusPLEGEL, TerraPLEGEL, S-Dek, AluPLEGEL, Hi`Load. 
 
 
Overflater: 
 
Polyester, Matt polyester, Plastisol og Terra (bestrødd)  
 
Farger / Tykkelse 
 
PLEGEL:    Teglrød og Svart     0,5 
PlusPLEGEL :   Teglrød, Rød og Svart   0,5 
TerraPLEGEL :  Teglrød, Rød og Svart   0,5 
S - Dek :   Svart      0,5 
AluPLEGEL:   Teglrød og Svart    0,6 
Hi`Load:   Teglrød, Rød og Svart   0,85 
 
Bedriftinformasjon: 
 
Produsent:    Kami Boks 10130   95227 Kalix Sverige 
Intern-kontroll:  Ja. 
Miljøhensyn:    Ja. 
Miljøledningssystem:  Nei. 
 
Produktinformasjon / Teknisk data: 
  
Matriale:    Varmgalvanisert stålplate / aluminium. 
Belegg:    Mattpolyester, polyester, plastisol og terra ( bestrødd ) 
Lekteavstand:    Se egen monteringsanvisning på Kami. 
Steinbredde:    202 mm 
Dekkende bredde:   1010 mm 
Total bredde:   1080 mm 
Byggehøyde:   53 mm 
Profilhøyde:   40 mm   
Ca.vekt pr. m²:   5,0 kg for stål og 1,8 kg for aluminium. 
Standardlengder:  1150 mm, 1500 mm, 2200 mm, 3250 mm 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toleranser: 
 
Totallengder:  Standardlengde +/- 20mm,  Spesiallengder +/- 25mm,   Platelengde 350 +/- 1mm 
   Steghøyde 12 +/- 1 mm, krummingshøyde 40 +/- 1mm. 
Råvarer: 
 
Kaldvalset varmforsinket og  prelakkert stål:  
Produseres i en prossess av hovedsak jernmalm, kull, zink og gjenvunnet stål. Prelakkeringen består i 
hovedsak av bindemiddel, løsningsmiddel, pigment og fyllmiddel. 
 
Kaldvalset og prelakkert aluminium:  
Produseres i en prosess fra gjenvunnet aluminium. Prelakkeringen består i hovedsak av bindemiddel, 
løsningsmiddel, pigment og fyllmiddel. 
 
Sand: Kvartssand som knuses, sorteres og vaskes. Forbruk pr.år 275 tonn. 
 
 
 Produksjon: 
 
Prelakkert platematrialer leveres til Kami fra stålverk respektive aluminiumsverk. Leveransene leveres 
på rull mellom 3 og 5 tonn pr. rull. Rullene kontrolleres og går deretter  til proffilering / pressing 
beroende på sluttprodukt. Deler av ferdigformede produkter går deretter til etterlakkering med 
ovnstørking og herding. Disse produktene er påført to lag med lakk.  
  
Transport: 
  
Bil med miljøklassifisert motor. 
 
Distribusjonsformer:  
 
Direkte til kunde etter planlagt kjørerute, eller fra eget lager. 
 
Emballasje:  
 
Forbruk tre, wellpapp kartong, stålbånd og folie. Forbruk ca 100 tonn pr.år. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Miljø: 
 
Fabrikken i Kalix er testet og godkjent av den lokale länsstyrelsen i Norrbotn. Årlig 
leveres miljørapporter til kommunens miljøavdeling som også utøver kontroll og 
tilsyn av produksjonen. Avfall fra produksjonen kildesorteres og gjenvinnes dersom 
dette er mulig. 
 
Kontroll og vedlikehold: 
 
Se eget skjema som omhandler : Årlig kontroll, estetisk levetid, teknisk levetid og vedlikehold. 
  
Restaurering: 
 
Manuell avtagning uten miljørestriksjoner, kildesorteres dersom dette er et lokalt krav 
for gjenvinning. 
 
Sertifisering: 
 
Kami er ISO 9002 sertifisert. Dette innebærer at leveranser skal være feilfrie og leveres til kunde til 
avtalt tid. Kundenes krav og forventninger skal være veiledende i arbeidet med forbedringer av kvalitet 
og miljø. 
 
Lafarge Tekkin  driver kontinuerlig produktutvikling, og forbeholder seg retten til eventuelle 
spesifikasjonsendringer. 
Mål og vekt er nominelle og kun veiledende. 
 
 
 
 
 
Lafarge Tekkin AS 
3470 Slemmestad 
Telefon: 66799700 
Telefaks: 66799708 
E-post: roofingsolutions.no@lafarge-tekkin.com 
Internett: www.lafarge-tekkin.com 
Internett: www.kami.se 
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