
LDS Solifit

aprilie 2015fişă tehnică

Specificaţii:

Bandă de etanşare universală, utilizată la interior şi 

exterior

Lăţime

[mm]

60

Lungime

[m]

25

Role / cutie

[buc]

10

Descriere 
Este o bandă de etanşare universală realizată dintr-un film de polietilenă 

rezistent la acţiunea razelor solare şi ultraviolete având pe o faţă adeziv 

pe bază de poliacrilat.

Rezistenţă la îmbătrânire

Aderenţă extrem de bună şi putere de lipire

Lipeşte sigur diverse suprafeţe

Filmul de PE are flexibilitate ridicată şi este 

foarte fin

Rezistenţă bună la cald şi rece

Avantaje



Instrucţiuni de montaj:

Pentru utilizare la exterior: Pentru utilizare la  interior:
Banda de legătură: asigură o Pentru etanşarea la aer a 
bună aderenţă cu diverse îmbinărilor barierelor de vapori 
membrane (LDS 0.02, LDS 40, (ex: LDS 40, LDS 200 şi LDS 5 
LDS 200, LDS 5 Silk) şi Silk)
deasemenea cu lemn, cărămidă, Pentru îmbinarea tuturor 
suprafeţe de beton lucioase şi suprapunerilor şi etanşarea 
plăci de OSB; străpungerilor.
Bandă adezivă: utilizată pentru 

lipirea, etanşarea şi îmbinarea 

oricărui tip de element vertical al 

construcţiei cu membrana;

Poate fi, deasemenea, utilizată ca 

bandă adezivă pentru repararea 

zonelor avariate şi sfâşiate ale 

membranei permeabilă la vapori 

(ex: LDS 0.02) 

Este foarte rezistentă la umiditate. 

Are difuzie deschisă şi rezistenţa 

la UV mai mult de 4 luni, chiar 

sub radiaţie solară directă.
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Caracteristică Unitate de măsură Valoare 
Grosime totală mm 0,34 
Rezistenţa la tracţiune N/25 mm 50 
Alungirea la rupere % 150 
Rezistenţa la umezeală  Permanentă 
Rezistenţa la temperatură °C -40/80 
Temperatura de aplicare °C +5 - +40 
Culoare   Alb 
Depozitarea la temperatură °C +5 - +25 
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