Homeseal LDS 0.04
Vejrmembraner
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Homeseal LDS 0.04

Produktbeskrivelse
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Homeseal Vindstop Premium

3

Knauf Insulation Mineral Wool

Ekstremt robust og let-monterbar vejrmembran, lavet af
spånbundet polypropylenark, med en sd-værdi på 0,04 m
i overensstemmelse med EN 13859. Den er yderst vindtæt,
åndbar og regntæt.
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Homeseal LDS FlexPlus
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Homeseal LDS Soliplan-1

6

Homeseal LDS Solifit-1

Produktegenskaber
Generel produktstandard

EN 13859

Certificering

Ydeevnedeklaration

Vægt pr. områdeenhed (EN 1849-2)

Ca. 150 g/m2 (± 10 %)

Opførsel ved brand (EN 13501-1 )

E

Imprægnering efter kunstig ældning (EN 13859-1)

W1

Gennemtrængelighed for vanddamp, Sd-værdi (EN, ISO 12572)

0,04 m

Trækstyrke før kunstig ældning (EN 12311-2)

310(L) / 215(T) N/50 mm

Trækstyrke efter kunstig ældning (EN 12311-2)

280(L) / 190(T) N/50 mm

Rivestyrke (EN 12310-2)

165(L) / 190(T) N

Fleksibilitet ved lav temperatur (EN 1109)

-20 °C

UV-modstand

3 måneder

Temperaturbestandighed

-30 °C til +80 °C

Rullebredde

1,5 m

Rullelængde

50 m

m /rulle

75 m2
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Homeseal LDS 0.04
Anvendelser

Åndbar vandtæt tagdæknings vejrmembran til rejsningsunderstøttet eller ikke-understøttet tagkonstruktion uden underlagspap. Den kan
også anvendes til lodret vægkonstruktion (ikke UV-resistent) som vindspærre. Den kan anvendes i direkte kontakt med varmeisolering med
anbefalet overlapning.

Materialekombinationernes modstandsdygtighed over for ældning

Knauf Insulation A/S
Gårdatorget 1
412 50 Göteborg

Korrekt udførte klæbninger med certificerede systemkomponenter har en høj grad af modstandsdygtighed over for ældning.

Tel: 72 44 12 00

Brugsanvisning

Email: info.dk@knaufinsulation.com

Overhold de relevante retningslinjer for installation og oplysninger, der er indeholdt i emballagens vejledningsikoner. Desuden gælder de
relevante standarder og anerkendte teknologiske regler.

www.knaufinsulation.dk

Opbevaring

Ruller skal opbevares på paller og være beskyttet mod direkte sollys, regn og sne. Undgå at stable paller eller ruller under transport eller
opbevaring.

Alle rettigheder forbeholdes, herunder fotomekanisk reproduktion og lagring i elektroniske medier. Ekstrem forsigtighed blev taget, ved udformning og bearbejdning
af information, tekster og illustrationer i dette dokument. Ikke desto mindre, kan fejl
ikke helt udelukkes. Udgiveren og redaktørerne kan ikke påtage sig juridisk ansvar
eller ethvert andet ansvar for hvad urigtige oplysninger og konsekvenserne heraf. Udgiveren og redaktørerne vil være taknemmelig for forslag til forbedringer og nærmere
oplysninger om eventuelle fejl påpeget.

Retningslinjer for anvendelse
Påsæt ensidigt klæbetape til at forsegle
overlapningen

Opret lufttætte forbindelser mellem Homeseal membraner og byggeelementer med
Homeseal LDS Solimur fugemasse

Påsæt Homeseal LDS Gaskets til tætning
af gennemføringer for kanalsystemer
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