Homeseal LDS Solifit-1
Jednostronna taśma uszczelniająca do detali
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Opis produktu

1
2

Bezrozpuszczalnikowa, jednostronna taśma uszczelniająca
wykonana z wysokogęstościowego polietylenu.
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Charakterystyka produktu
Warstwa ochronna

Papier z silikonem

Nośnik kleju

Zbrojony HDPE

Klej
Kolor taśmy klejącej

Dyspersja akrylowa, bez rozpuszczalników

Odporność na temperaturę

-40 °C do +80 °C

Temperatura montażu

> -10 °C, rekomendowana > +5 °C

Grubość

0,37 mm

Szerokość rolki

60 mm

Długość rolki

25 m

Niebieski

Homeseal LDS 0.04
Homeseal LDS Solifit-2
Wełna mineralna Knauf Insulation
Homeseal LDS 100, LDS 2
Homeseal LDS Soliplan-1
Homeseal LDS Solimur
Homeseal LDS Universal Gasket
Homeseal LDS Gasket 15-22 mm
Homeseal LDS Solifit-1
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Homeseal LDS Solifit-1
Zastosowanie
 Jako elastyczne, szczelne połączenie Homeseal LDS warstw paroizolacji przy obróbkach detali konstrukcyjnych.

 Dzięki swojej elastyczności doskonale zamyka i uszczelnia miejsca wokół rur i przewodów wentylacyjnych przechodzących przez pa-

roizolację oraz wokół wszelkich elementów i detali konstrukcyjnych, jak metalowe czy drewniane listwy, ściany, sufity czy podłogi.

Pasuje do materiałów:
 Homeseal LDS paroizolacje oraz Homeseal LDS Gaskets (kołnierze),
 Paroizolacje zgodne z EN 13984,

 Panele drewniane z utwardzoną powłoką, płyty OSB zgodne z EN 300,
 Heblowane elementy drewniane,

 Bezkorozyjne płaszczyzny metalowe i heblowane elementy szkieletu drewnianego wewnętrzne,
 Elementy z PVC i PE oraz połączenia z płytami gipsowymi czy tynkiem.

Odporność połączeń materiału na starzenie
Prawidłowo wykonane złącza z certyfikowanych elementów systemu Homeseal charakteryzują się wysoką odpornością na starzenie i
spełniają wymagania ETAG 007 (wytyczne do europejskich aprobat technicznych „Zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji
szkieletowej z drewna”).
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Składowanie
Taśmy uszczelniające należy składować w temperaturze pokojowej i naturalnej wilgotności (50-70%) oraz chronić
przed bezpośrednim działaniem słońca, deszczu i śniegu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i modyfikacja materiałów zawartych
w dokumencie, w tym również przechowywanie kopii na elektronicznych nośnikach,
jest zabronione. Rozpowszechnianie lub wykorzystywanie przedstawionych w
dokumencie rozwiązań i technologii w celach komercyjnych jest zabronione. Dokument
wraz z zawartymi w nim informacjami oraz materiałami graficznymi, został poddany
podczas opracowywania wnikliwej analizie, niemniej jednak istnieje możliwość
wystąpienia ewentualnych nieścisłości sformułowań.
Wydawca oraz redakcja nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym prawnej,
za występujące w dokumencie ewentualne nieścisłości sformułowań lub ich konsekwencje. Wszelkie sugestie i uwagi dotyczące zawartości dokumentu lub ewentualnych
nieścisłości sformułowań będą mile widziane.

Wytyczne montażowe:
Używać Homeseal LDS Solifit-1, jednostronną taśmę
uszczelniającą do detali, do wykonywania uszczelnień
połączeń i szczelin pomiędzy warstwami paroizolacji oraz
wokół elementów konstrukcji.

UC

ISK

Użyć nieco siły, aby zapewnić właściwą
przyczepność taśmy do powierzchni folii.

Taśma przeznaczona jest tylko do użytku
wewnętrznego.
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