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Homeseal LDS 5 este produsă prin presarea termică a două straturi, unul
de polipropilenă şi unul din material textil neţesut. Construcţia specială a
Homeseal LDS 5 asigură o difuzie controlată a vaporilor de apă care
conduce către condiţii confortabile în spaţiul locuibil.
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Homeseal LDS 0.02
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Vată minerală Knauf Insulation

3

Homeseal LDS 200, LDS 35 sau LDS 5
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Homeseal LDS SOLIFIT
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Homeseal LDS SOLIFIT 2

PARAMETRI TEHNICI
Standard

EN 13984

Masa specifică (EN 1849-2)

120 g/m2 (± 10)

Reacţia la foc ( EN 13501-1)

E

Etanşeitatea la apă

Satisface

Transmiterea vaporilor de apă, valoarea Sd(EN ISO 12572)

5 m (± 3)

Rezistenţa la tracţiune (EN 12311-2)

150(L) / 130(T) N/50 mm

Rezistenţa la sfâşiere (EN 12310-2)

100(L) / 110(T) N/50 mm

Rezistenţa la temperatură

de la -40°C pana la +100°C

Flexibilitatea la temperaturi scăzute (EN 1109)

-40°C

Grosime

0.38 mm (± 0.02)

Lăţime rolă

1.5 m

Lungime rolă

50 m

2

m pe rolă

75 m2
L-longitudinal, T-transversal
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Utilizare
Este utilizată ca parte a unui sistem, în structura acoperişurilor înclinate, a pereţilor sendviş şi a tavanelor.
Instrucţiuni de aplicare
Pentru aplicare se va acorda atenţie ghidurilor de montaj corespunzătoare şi informaţiilor din pictogramele de mai jos. Homeseal
LDS 5 se aşează pe partea interioară a structurii acoperişului sau la partea interioară/caldă a izolaţiei termice din cadrul pereţilor
sendviş. Homeseal LDS 5 se suprapune min. 10 cm. Când se aşează membrana, se va avea grijă ca aceasta să fie cu partea
inscripţionată vizibilă de către montator, la exterior şi partea neinscripţionată spre căpriori sau spre montanţi.
Rezistenţa materialului la îmbătrânire
Aplicarea corectă, utilizând materiale adecvate garantează longevitatea întregului sistem.
Ambalare şi depozitare
Pe un palet sunt 30 de role şi fiecare rolă este împachetată în folie de polietilenă. Rolele trebuie depozitate pe suprafaţe orizontale,
curate, fără expunere la radiaţia UV.

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE
În timpul aplicării, camera trebuie să fie ventilată
astfel încât umiditatea relativă să fie sub 75%

Capsele pentru fixarea membranei vor fi la o distanţă
de 10-15 cm

Înainte de aplicarea membranei se va folosi
banda dublu adezivă Homeseal LDS SOLIFIT 2
pentru lipirea acesteia de montanţi/traverse.

Suprapunerea dintre cele două membrane trebuie
protejată 100% cu banda de etanşare universală,
Homeseal LDS SOLIFIT

Membrana se va aşeza întotdeauna transversal
deasupra montanţilor/traverselor.

Apăsaţi bine pentru a asigura aderenţa maximă a
benzii de etanşare cu membrana

Suprapunerea dintre membrane trebuie să fie
minim10 cm.

Protejaţi toate îmbinările membranei cu alte elemente
structurale aplicând banda de etanşare universală
Homeseal LDS SOLIFIT şi banda de etanşare dublu
adezivă, Homeseal LDS SOLIFIT 2

Pentru fixarea membrane se vor folosi capse
mărimea 8/10

Toate străpungerile prin membrană trebuie protejate cu
banda de etanşare universală Homeseal LDS SOLIFIT
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