
Role/palet

 [buc]

30

LDS 40

Specificaţii:

Barieră de vapori la interior, pentru controlul vaporilor

Lăţime

[m]

1,5

Lungime

[m]

50

Suprafaţă

[m ]2

75

Greutate

 [kg]

7,5

EN 13984

Standard de produs

Descriere 
Este o folie de polietilenă întărită cu o plasă rezistentă la sfâşiere, 

utilizată împotriva penetrării vaporilor şi a umezelii la sarpante şi terase, 

structuri de pereţi verticali sau plafoane, aşezată paralel sau transversal 

pe căpriori, direct sub izolaţia termică. Toate suprapunerile trebuie 

etanşeizate cu banda de etanşeizare LDS Solifit.

Poate fi utilizată la construcţia acoperişurilor plane sau tip şarpantă, 

pereţilor verticali sau a tavanelor (plafoanelor).

Este utilizată împreună cu un strat de membrană permeabilă la vapori la 

exterior, pentru evitarea condensului datorat umezelii spontane din 

interior.

Etanşeizează împotriva umezelii şi 

penetrării vaporilor;

Avantaje

aprilie 2015fişă tehnică



Instrucţiuni de montaj: Depozitare: 

Se montează paralel sau Rolele trebuie depozitate culcat pe 

transversal pe căpriori, direct sub o suprafaţă curată, plană şi ferite 

izolaţia termică; de razele solare.

Îmbinările dintre membrane se 

sigilează cu bandă de etanşare 

(LDS Solifit);

Este utilizată împreună cu un strat 

de membrană permeabilă la 

vapori, la exterior, evitându-se 

astfel condensul datorat umezelii 

spontane din interior.
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MD – sens longitudinal CD – sens transversal 
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