
LDS 5 Silk

Barieră de vapori activă la interior, pentru eliminarea 

controlată a vaporilor de apă

Role/palet

 [buc]

30

Specificaţii:

Lăţime

[m]

1,5

Lungime

[m]

50

Suprafaţă

[m ]2

75

Greutate

 [kg]

9,5

EN 13984

Standard de produs

aprilie 2015fişă tehnică

Descriere 
Este o membrană cu rol de protecţie împotriva vaporilor formată din două 

straturi, unul de spunbond şi o acoperire specială.

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

exterior, pentru evitarea condensului datorat umezelii spontane din 

interior.

Strat de control al vaporilor sub 

termoizolaţie, parţial permeabil la vapori

Avantaje



Instrucţiuni de montaj: Depozitare: 
Se montează paralel sau transversal Rolele trebuie depozitate culcat pe o 

pe căpriori, direct sub izolaţia suprafaţă curată, plană şi ferite de 

termică, prin suprapunerea a 10 cm razele solare.

de membrană;

Îmbinările dintre membrane se 

etanşeizează  cu bandă adezivă  

(LDS Solifit);

Poate fi utilizată la construcţia 

acoperişurilor tip şarpantă la 

mansardă şi, de asemenea, la pereţii 

verticali;

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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Caracteristică Unitate de măsură Valoare Metoda de încercare
Masa specifică 2g/m 120 EN 1849-2 
Transmiterea vaporilor 
de apă, valoarea Sd 

m 5 EN 1931 

Rezistenţa la tracţiune 
(MD/CD)  

N/50 mm 150 
130 

EN 12311-1 
EN 13859-1 

Alungirea 
(MD/CD) 

% 40 
40 

EN 12311-1 
EN 13859-1 

Rezistenţa la sfâşiere 
(MD/CD) 

N 100 
110 

EN 12310-2 
EN 13859-1 

Reacţia la foc Clasa E* EN 13501 
EN 11925-2 

Grosime mm 0,32 EN 1849-2 

MD – sens longitudinal CD – sens transversal 
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