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Metallisk bly finnes som takplater og beslag på tak, piper og 
skorsteiner, skjøter i avløpsrør av jern, samt servanter, blyinnfattet 
glass, akkumulatorer og batterier, og ventilasjonsrør og blyrør. 
Metallisk bly skal ombrukes eller leveres som farlig avfall. 
Utfordringen til ubeskyttete blyplater er at de avleirer kraftig. Blyet 
smitter over på hendene til de som arbeider med bly platene. I tillegg 

renner det giftige blyet ned i grunnen ved regn og forurenser grunnvannet.  
 
På dette grunnlaget utviklet RÖHR & 
STOLBERG sitt patenterte produkt bleiPLUS, 
med et lag med tinn på begge sidene av bly 
platene.   
 
bleiCOLOR er bly plater som først er pålagt et lag 
med tinn på begge sider (bleiPLUS) og deretter 
pålagt et lag akryl lakk på begge sider. Dette 
sikrer praktisk talt den totale innkapsling av det 
meget giftige blyet og dermed miljøvennligheten!  
 
Samfunnet blir også stadig mer bevisst på 
gjenvinningseffekten av bly som grunnstoff. bleiCOLOR er fullt innlemmet i denne 
prosessen og byr arkitekter og håndverkere på nye utviklingsmuligheter innen deres 
fag. De alternative fargene tillater en ideell tilpassing til de eksisterende fargene som 
brukes på plater til tak- og vegg tekking. bleiCOLOR kan leveres med fargene brick 
/ brown og  russet / charcoal grey. Astrup lagerfører brick red / charcoal grey.  
 
bleiCOLOR er pålagt en farge på hver side for å dekke et større behov med en og 
samme plate. På det norske markedet brukes teglstensrød/terracotta (rødbrun) på en 
side og skifergrå (gråsvart) på den andre siden (brick red / charcoal grey). 
Akryllakken som benyttes på bleiCOLOR er fremstilt på miljøvennlig basis. 
bleiCOLOR leveres både med glatt og plissert (“kreppet” eller ”bølget”) overflate, 
også i tynnere “striper”. 
 
Vi lagerfører bleiCOLOR i format 1,0 mm i 250/350 x 4400 mm og 1000 x 4400 
mm 
 

 
Ta kontakt med oss for mer informasjon om blyplater. Se for øvrig vår 

metallkatalog for oversikt over lagerførte materialer. 

KVALITET, MANGFOLD OG GODT SAMARBEID 


