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Purl
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M O N T ERA S M ED LÄTTHE T

Purl
Profildata

Vår läckra profil Purl lyfter miljön där den appliceras och
dess mönster gör att den smälter väl samman med andra
material som trä, metaller, glas, puts mm. Vi har därför valt
att tillverka Purl i färgbelagd stålplåt av den högsta kvalitet.

Tjocklek........................................................................... 0,6 mm
Täckande bredd..................................................... 1 080 mm
Längd............................................................. 100-10 000 mm
Bygghöjd......................................................................... 20 mm

Purl smälter in i omgivningen. En speciell extra tjock polyesterbeläggning

Vikt................................................................................. 5,8 kg/m²

användes som med sin strukturerade och slitstarka yta ger bättre form-

Taklutning (min)....................................................................... 6°

ningsegenskaper än vanlig polyester. Purl kan fås i ett flertal kulörer där
ytans glans och färgbeläggningenshållbarhet betyder mest för en byggnads
utseende. Färgsättningen ska Inte bara passa huset, utan också göra att det
smälter in i omgivningen.

Montering

Tryggheten i att materialet är av svenskt ursprung. Purl tak och Purl
vägg välkomnar arktisk kyla, pinande stormar, ymniga snöfall, piskande regn

Purl vägg monteras med lätthet stående eller

och brännande hetta. Tryggheten i att materialet är av svenskt ursprung

liggande. Arkitektoniskt så fungerar Purl mycket bra

och utvecklat under många år tillsammans med skickliga plåtslagare samt

där ytan som ska beklädas består av läckert mix-

att färgsystemet är miljöanpassat i en rad kulörer för nordiska förhållanden

ade material och som behöver en mjuk övergång

passar Purl då avancerad bearbetning är verklighet och att egenskaperna i

i mellan varandra. Tillbehören är också lätta att

plåten har gjort den världsledande.

montera vilket gör att alla kan ta sig an monteringsarbetet. Se monteringsanvisning på vår webbsida.

Färger

ALUZINK

SVART
NCS S 9000-N
Blank eller matt

MÖRK SILVER
NCS S 5000-N

ZINKGRÅ
NCS S 3502-B

JOHANSSONS PLÅT. Hästmarksvägen 7, 891 38 Örnsköldsvik

SILVERMETALLIC
ANTRACIT
NCS S 2500-N
NCS S 7005-B20G

Tel 0660-855 40

TEGELRÖD
NCS S 5030-Y80R
Blank eller matt

Fax 0660-175 73

RÖD
NCS S 5040-Y80R

ÄRGGRÖN
NCS 3020-G10Y

E-post info@johanssonplat.se

Vi har försökt återge
kulörerna så nära
verkligheten som
möjligt, men rekommenderar att du
beställer provplåt för
exakt kulöråtergivning.

Webb www.johanssonplat.se

