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Shiriti ngjitës universal
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Membrana e përshkueshme
nga avulli-e
papërshkueshme nga uji

Përshkrimi i produktit
1

Homeseal LDS SOLIFIT-1 është shirit ngjitës me ngjitje të
njëanshme i cili siguron lidhjen shumë të mirë me membranat
Homeseal LDS dhe puthitet shkëlqyeshëm për sipërfaqet e
ndryshme nga - metali, druri, tulla, sipërfaqet e pastra të betonit
dhe pllakat OSB.
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HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS
HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

Kaseta nënshkrimin

Filet e kontrollit të ujit
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HOMESEAL LDS 0.02

HOMESEAL LDS 5
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HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
SOLIFITT1
T-

HOMESEAL LDS 35
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HOMESEAL LDS SOLIFIT-2

HOMESEAL LDS 35 FIXPLUS
HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS

Izolim
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KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
Shtresa mbrojtëse

Filmi PE me UV

Ngjitës

Poliakril

Ngjyra

E bardhë

Rezistenca ndaj lagështirës

Rezistenca permanente

Zgjatja

150 %

Fortësia në tërheqje

≥50 N/25 mm

Rezistenca ndaj temperaturave

-40°C /+80°C

Temperatura e aplikimit

+5°C /+40°C

Trashësia

0.34 mm

Gjerësia e rulit

60 mm

Gjatësia e rulit

25 m

Diametri i thelbit të rulit

76 mm

Numri i ruleve në kuti
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KNAUF INSULATION PAMBUK MINERAL
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MË SHUMË INFORMACION
Aplikimi
Homeseal LDS SOLIFIT-1 mund të përdoret për ngjitjen, mbylljen dhe lidhjen e të gjitha llojeve të elementeve vertikale të konstruksionit me membranat. Mund të
përdoret për riparimin e dëmtimeve të vogla apo vrimave në membranat LDS. Kjo membranë është shumë rezistente ndaj lagështirës. Është e hapur për difuzion
dhe rezistente ndaj rrezatimit UV në periudhën prej 4 muajve, madje edhe nën ndikimin e drejtpërdrejtë të rrezatimit solar.
Udhëzimi për përdorim
T’ju kushtohet vëmendja udhëzimeve përkatëse për instalim dhe informatave në kuadër të ikonave. Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe pa lirimin e agensave,
siç janë yndyra, vaji, papastërtia dhe pluhuri. Shiriti Homeseal LDS SOLIFIT-1 nuk duhet të përdoret për ngjitje nën ngarkesën mekanike. Duhet të bashkohet me
zgjatje sa më të vogël dhe me presion të barabartë në tërë sipërfaqen, në temperaturë të punës prej min +5°C dhe max. +40°C.
Rezistenca e materialit ndaj plakjes
Instalimi i duhur, me përdorimin e materialeve adekuate, garanton jetëgjatësinë e tërë sistemit.
Paketimi dhe magazinimi
Një kuti e kartonit mban 10 rule.

Udhëzimet për instalim
Mbivendosja ndërmjet membranave duhet të jetë min.
10 cm

Bashkimet e dy membranave duhet të mbyllen 100% me
shirit ngjitës universal, Homeseal LDS SOLIFIT-1

Të shtypet mirë në mënyrë që të sigurohet puthitja
maksimale e shiritit ngjitës për membranën

Të gjitha depërtimet përmes membranës duhet të mbyllen
100% me shiritin ngjitës universal, Homeseal LDS SOLIFIT-1

Knauf Insulation d.o.o. Beograd
office.belgrade@knaufinsulation.com
Kosova:
Tel/Mobile: +377 44 506 839
Email: berisha.sylejman@knaufinsulation.com

Albania:
Tel/Mobile: +355 69 600 88 31
Email: almir.dhimitri@knaufinsulation.com

Të gjitha të drejtat e rezervuara, duke përfshirë edhe riprodhimin fotomekanik dhe ruajtjen në mediet elektronike. Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, shumë vëmendje i është kushtuar mbledhjes së informacioneve,
teksteve dhe ilustrimeve. Megjithatë, mundësia e gabimit nuk është plotësisht e përjashtuar. Një margjinë e vogël e gabimit prapë ekziston. Botuesi dhe redaktorët nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë juridike
ose çfarëdo përgjegjësi tjetër për informatat e pasakta dhe për pasojat e tyre të mundshme. Botuesi dhe redaktorët janë mirënjohës paraprakisht për propozimet, sugjerimet dhe tregimin e gabimeve eventuale.
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