Homeseal LDS Soliplan-1
Enkeltsidig tape
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Homeseal LDS 0,04

Produktbeskrivelse

2

Homeseal Vindsperre Premium

3

Knauf Insulation mineralull

Løsemiddelfri, en ensidig tape, laget av kraftpapir.
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Homeseal LDS FlexPlus

Produktegenskaper
Beskyttelsesfolie

Silikonpapir

Klebeunderlag

Kraftpapir

Klebetape

Akrylatdispersjon, løsemiddelfri

Farge på klebeunderlag

Hvit

Anvendelsesområde

-40° C til +100° C

Installasjonstemperatur

> -10° C, anbefalt > +5° C

Tykkelse (uten beskyttelsesfolie)

0,35 mm

Rullbredde

60 mm

Rullengde

40 m
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Homeseal LDS Soliplan-1
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Homeseal LDS Solifit-1
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Homeseal LDS Soliplan-1
Bruksområde

For å skape en lufttett og damptett forbindelse i overlappingen av Homeseal LDS dampbremsmembraner.

Egnet for underlag

· Homeseal LDS dampbremslag,
· Dampbremslag i henhold til EN 13984,
· Trebaserte plater med en solid overflate, OSB-plater i henhold til EN 300,
· Korrosjonsfrie metallflater og høvlede treelementer i interiøret.

Materialekombinasjonenes aldringsbestandighet

Korrekt utførte limarbeider med sertifiserte systemkomponenter er svært aldringsbestandige og oppfyller kravene i ETAG 007
(Retningslinjer for europeisk teknisk godkjenning av byggesett for trehus basert på bindingsverk).

Knauf Insulation AS
Gårdatorget 1
412 50 Gøteborg
Sverige
Tlf.: 800 40 6 40
E-post: info.no@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.no

Bruksanvisning

Ta hensyn til relevante retningslinjer for installasjon og informasjonen på emballasjens informative symboler. I tillegg gjelder relevante
standarder og anerkjente tekniske retningslinjer.

Oppbevaring

Selvklebende tape bør oppbevares i romtemperatur og ved normal luftfuktighet (50-70%), og beskyttes mot direkte sollys, regn og snø.

Veiledning for installasjon
Plasser Homeseal LDS Soliplan-1,
enkelsidet tape, for å tette overlappingen

Press litt for å sikre at tapen på
membranen sitter godt

Denne tapen er kun for innendørs bruk
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Alle rettigheter er reservert, inkludert de som gjelder fotomekanisk reproduksjon, og
lagring på elektroniske medier. Det ble utvist ekstrem forsiktighet ved sammensetting
og behandling av informasjon, tekster og illustrasjoner i dette dokumentet. Likevel
kan ikke feil utelukkes helt. Utgiver og redaktører kan ikke påta seg ansvar, eller
erstatningsansvar for uriktige opplysninger, og konsekvensene av dette. Utgiver og
redaktører vil være takknemlig for forslag til forbedringer, og detaljer om eventuelle
feil som påpekes.

