
CAÂY ÑÔÕ THANH MEØ NOÙC

Giúp cân chỉnh thanh mè nóc dễ dàng, đảm bảo khi 
ngói nóc lợp trên mái sẽ tạo thành một đường 
thẳng làm tăng tính thẩm mỹ của mái lợp và việc 
thi công dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện.
Vật liệu: Thép mạ kẽm

TAÁM DAÙN NOÙC THAY VÖÕA

Tấm dán nóc thay vữa là giải pháp thay thế cho việc sử dụng vữa xi măng ướt thường được dùng trong khi lợp ngói nóc.  
Tấm dán nóc thay vữa có cấu tạo gồm:
- Lớp lá mỏng bằng nhôm mềm, có thiết kế dạng sóng nên có thể kéo giãn và dễ dàng ép chặt tấm dán theo hình dạng sóng 
ngói, đảm bảo độ kín và ngăn nước tuyệt đối khi được dán tại vị trí sống nóc hoặc sống hông. 
- Lớp vải chống thấm có kết cấu thoáng khí cho phép khí nóng dưới mái nhà thoát ra nhưng vẫn đảm bảo ngăn nước mưa rò lọt. 
- Lớp nhựa dính butyl có độ dính tốt và không bị chảy ở nhiệt độ cao như các tấm dán có lớp dính bằng nhựa đường (hắc ín) 
thông thường.
- Vật liệu: Nhôm, vải chống thấm, nhựa butyl   - Màu sắc: Đỏ gạch / đen
- Chiều rộng: 295mm   - Chiều dài: 3.000 mm  - Nhiệt độ bảo quản: < 450C

KEÏP NGOÙI NOÙC

Giúp cố định và giữ chặt ngói nóc, đảm bảo 
ngói nóc không bị xê dịch, thổi tốc dù có mưa 
to, gió lớn. 
Vật liệu: Nhôm
Màu sắc: Đỏ gạch & đen

Kẹp giữ ngói cắt để cố định viên ngói cắt lợp tại vị 
trí khe mái hay sống mái. Đặc biệt với những viên 
ngói bị cắt bỏ phần gờ móc vào mè phải cần sử 
dụng kẹp này.
Vật liệu:  Thép không gỉ

KEÏP GIÖÕ NGOÙI CAÉT

BOÄ LINH KIEÄN
PHUÏ TRÔÏ CHO HEÄ MAÙI

TAÁM NGAÊN RÌA MAÙI

Giúp ngăn các loài chim, động vật gặm nhấm hay các loài côn trùng kích thước lớn xâm nhập qua khe hở dưới mái ngói trước 
hiên nhà.
Vật liệu: Polypropylene (PP)
Chiều dài: 500mm hoặc 1.000mm
Màu sắc: Màu đen

TAÁM DAÙN KHE TÖÔØNG

Tấm dán khe tường là giải pháp thay thế cho các tấm che khe tường, còn gọi là tấm �ashing,  thường làm bằng kim loại. Cấu tạo 
tấm dán khe tường của Lama gồm lớp nhôm được phủ màu và lớp nhựa dính butyl. Lớp nhôm có thể kéo dãn nhờ thiết kế dạng 
sóng, vì vậy tấm dán khe tường của Lama dễ uốn theo hình dạng bất kỳ nên giúp cho tấm dán luôn ôm chặt vào chỗ dán, đảm 
bảo việc ngăn nước mưa rỉ qua khe tường. Lớp nhựa dính butyl có độ dính tốt trên bề mặt khô, sạch và không bị chảy ở nhiệt độ 
cao như các tấm dán có lớp dính bằng nhựa đường (hắc ín).
- Vật liệu: Nhôm và nhựa butyl    - Màu sắc: Đỏ gạch và đen   
- Chiều rộng: 275 mm   - Chiều dài: 4.800 mm   - Nhiệt độ bảo quản: < 450C
Lưu ý: Tấm dán khe tường Lama nên sử dụng cùng với thanh nẹp do Lama cung cấp và tuân thủ theo hướng dẫn kỹ thuật lắp 
đặt của Lama.   

Được bắt vào mép trên của tấm dán khe tường 
nhằm tăng cường khả năng chống nước mưa rỉ 
theo bờ tường vào nhà, tạo thẩm mỹ cho vị trí dán. 
Sử dụng cùng với Tấm dán khe tường của Lama. 
- Vật liệu: Nhôm             - Màu sắc: Đỏ gạch và đen
- Chiều rộng: 90 mm    - Chiều dài: 1m

THANH NEÏP
TAÁM DAÙN KHE TÖÔØNG



NGOÙI LOÙT NOÙC

Ngói lót nóc là một loại ngói phụ kiện được lắp đặt ở vị trí tiếp giáp giữa ngói chính và ngói nóc, để ngăn nước mưa luồn qua khe hở giữa ngói nóc và 
ngói chính lợp tại vị tri nóc.
Sử dụng ngói lót nóc sẽ khắc phục được hoàn toàn các nhược điểm của vữa hồ khi thi công lợp ngói nóc:
 - Không bị rạn nứt qua thời gian như vữa hồ.
 - Thi công nhanh, đơn giản.
 - Đường nóc sắc gọn, thẩm mỹ.
 - Mái ngói có màu sắc đồng đều và luôn sạch sẽ.
Công nghệ: Viên ngói được phủ bằng công nghệ ướt (Wet on wet), công  nghệ tốt nhất hiện nay.
Kích thước: 33cm x 13cm.
Cách lắp đặt:
 - Đặt viên ngói lót nóc lên ngói chính sao cho 2 lỗ bắt vít của ngói lót nóc và ngói chính trùng nhau, rồi dùng vít bắt xuyên qua.
 - Căng dây dọc theo đường nóc rồi lợp ngói nóc sao cho điểm giữa ngói nóc đã đánh dấu trùng với dây căng.
 - Bắt vít cố định viên ngói nóc vào thanh mè nóc hoặc dùng vữa hồ dẻo khô cố định viên ngói nóc.
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