
LDS 0.02

Specificaţii:

Membrană impermeabilă la exterior şi permeabilă 

din interior către exterior

Role/palet

 [buc]

Lăţime

[m]

1,5

Lungime

[m]

50

Suprafaţă

[m ]2

75

Greutate

 [kg]

7,5 30

Standard de produs

EN 13859-1,2

aprilie 2015fişă tehnică

Descriere 
LDS 0.02 este fabricată prin îmbinarea termică a două straturi de 

țesătură de polipropilenă obținute prin filare cu o peliculă microporoasă 

între cele două straturi, pentru a forma o membrană impermeabilă la apă 

şi permeabilă la vapori.

Membrana are culoare neagră (sau antracit) pentru stratul superior şi albă 

pentru stratul inferior.

Poate fi folosită de asemenea la construcţia pereţilor verticali ca barieră 

împotriva pierderilor de aer (barieră de vânt). Astfel, este creat un sistem 

termoizolat şi cu protecţie la infiltraţia apelor pluviale, zăpezii, umezelii şi 

a prafului;

Permite umidităţii aerului din 

construcţie să iasă în afara clădirii şi 

oferă protecţie împotriva curenţilor de 

aer

Nu putrezeşte, este rezistentă la 

mucegai şi dăunători(paraziţi) şi 

corespunde standardelor de sănătate

Este reciclabilă în totalitate.

Avantaje



Pe cât posibil, se va încerca Instrucţiuni de montaj:
Înainte de instalarea membranei minimizarea numărului de îmbinări 

asiguraţi-vă că suprafeţele care ale membranei prin utilizarea lungimii 

urmează să fie acoperite sunt stabile, complete a rolei. Lungimea unei părţi 

curate, uscate şi netede. de membrană ar trebui să fie de 

Pentru instalare, întindeţi folia minim 150 mm.

deasupra izolaţiei sau căpriorilor şi Îmbinările dintre membrane se 

fixaţi-o cu cuie sau capse necorozive, sigilează cu bandă de etansare (LDS 

cu capul plat. Solifit), simplă sau dublă. Banda 

Contraşipcile se montează peste adezivă de etansare se aplică prin 

membrană şi se prind de căpriori. presare manuală.

Şipcile pentru învelitoare sunt fixate Se recomandă acoperirea membranei 

de contraşipci, lăsând spaţiu între imediat, nu se lasă descoperită. 

membrană şi învelitoare pentru drenaj 

şi ventilare.

Membrana nu trebuie să intre în Depozitare: 
contact cu produsele folosite pentru Rolele trebuie depozitate culcat pe o 

tratarea lemnului, în special când suprafaţă curată, plană şi ferite de 

acestea sunt proaspăt aplicate. razele solare.

Membrana trebuie montată întins, 

fără cute, iar direcţia de montaj 

trebuie să fie transversală căpriorilor.
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MD – sens longitudinal CD – sens transversal 

X

Caracteristică Unitate de masură Valoare Metoda de încercare 
Masa specifică 2g/m 100 EN 1849-2 
Rezistenţa la temperatură °C -40/80  
Transmiterea vaporilor de apă, 
valoarea Sd 

m 0,02                    EN 1931 
EN 12572 

Rezistenţa la pătrunderea apei 
înainte de şi după îmbătrânire 

Clasa W1 EN 1928 
EN 13111 

EN 13859-1,-2 
Încercarea la presiune 
hidrostatică 

mm >2500 EN 20811 

Rezistenţa la tracţiune (MD/CD) 
 

N/50 mm 220 
140

EN 12311-1 
EN 13859-1,-2 

Rezistenţa la tracţiune (MD/CD) 
după îmbătrânire artificială 

N/50 mm 190
120

EN 13859-1,-2 
Anexa C 

Alungirea (MD/CD) % 40 
70

EN 12311-1 
EN 13859-1,-2 

Alungirea după îmbătrânire 
(MD/CD) 

% 30 
55

EN 13859-1,-2 
Anexa C 

Rezistenţa la sfâşiere (MD/CD) N 80 
90

EN 12310-1 
EN 13859-1,-2 

Flexibilitatea la temperatură 
scăzută 

°C -20 EN 1109 
EN 495-5 

Reacţia la foc Clasa E  EN 13501 
EN 11925-2 
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