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Homeseal LDS 5

Стандарт EN 13984

Тегло (EN 1849-2) 120g/m2(± ± 10)

Клас по реакция на огън (EN 13501-1) Е

Водонепропускливост (EN 1928) Потвърдено

Паропропускливост, Sd стойност (EN ISO 12572) 5 m (± 3)

Якост на опън (EN 12311-2) 150(L)/ 130(T) N/50 mm

Устойчивост на разкъсване (EN 12310-2) 100(L)/ 110(T) N/50 mm

Температурна устойчивост -40°C до +100°C 

Гъвкавост при ниска температура (EN 1109) -40°C

Дебелина 0.38 mm (± 0.02)

Широчина на ролката 1.5 m

Дължина на ролката 50 m

m2 в ролка 75 m2

L - по дължина, T - по широчина

www.knaufinsulation.bg

Фолиа за контрол
на влагата
HOMESEAL LDS 5

HOMESEAL LDS 35

HOMESEAL LDS 35 FIXPLUS

HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS

HOMESEAL LDS 0.02

HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS

HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

Паропропусклива 
водонепропусклива 
мембрана

Залепващи ленти

HOMESEAL LDS SOLIFIT-1

HOMESEAL LDS SOLIFIT-2

KNAUF INSULATION МИНЕРАЛНА ВАТА

Изолация

Активна парна бариера

Описание на продукта

Homeseal LDS 5 се състои от два слоя пресован, 
полипропиленов, нетъкан текстил.Специалният 
дизайн на фолиото Homeseal LDS 5 осигурява 
контролирана дифузия на водните пари, за да 
осигури комфортни условия за живот.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички права запазени, включително правата за фотомеханично възпроизвеждане и съхранение в електронни медии. Информацията, текстовете и 
илюстрациите са събрани и изготвени с изключително внимание, но евентуални неточности не са напълно изключени. Макар и малка, вероятност за грешки 
съществува. Издателят и редакторите не поемат правна или каквато е да е друга отговорност за неточна информация и последиците от нея. Издателят 
и редакторите предварително благодарят за предложения и идеи, както и за указване на евентуални грешки.

Homeseal LDS 5 www.knaufinsulation.bg

КОД ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ: DS_HSLDS5_BG_0218

Употреба
Прилага се в системата на покривната конструкция,  в сандвич системата и в изолация на тавана.

Инструкции за употреба
Спазвайте правилни насоки за монтаж и информацията, указана в иконите. Фолиото Homeseal LDS 5 се поставя от 
вътрешната страна на покривната конструкция или от топлата / вътрешната страна на топлоизолацията в сандвич-системата. 
Homeseal LDS 5 е снабден с ключове мин. 10 см. При монтиране на фолиото се уверете, че отпечатаната страна е обърната 
към монтажника, както и гладката, непечатана страна - към летвите или стената.

Устойчивост на материала на стареене
Правилната инсталация,  с помощта на подходящи материали,  гарантира устойчивост във времето на цялата система.

Опаковане и съхранение
На палета по 30 ролки и всяка ролка е опакована в полиетиленово фолио. Ролите се съхраняват хоризонтално,  на чиста,  
равна повърхност,  без излагане на ултравиолетови лъчи.

Инструкции за монтаж

Стаята трябва да се проветри, за да позволи 
относителна влажност под 75% по време на 
монтажа

Залепете върху летвата Homeseal LDS 
SOLIFIT-2, двойна залепваща лента, преди да 
поставите фолиото

Винаги поставяйте фолиото напречно върху 
летвата

Застъпването между фолиото трябва да бъде 
минимум 10 см

За да фиксирате фолиото,  използвайте 
такер 8/10

Фиксирайте фолиото на разстояние 10-15 см

За съединеняване на две фолиа използвайте 
100% универсална лепяща лента Homeseal 
LDS SOLIFIT-1

Притиснете добре,  за да осигурите 
максимална адхезия на лентата към 
фолиото

Залепете всички фолийни фуги и други 
структурни елементи, като използвате 
универсална залепваща лента Homeseal LDS 
SOLIFIT-1 и двойно-самозалепващи ленти 
Homeseal LDS SOLIFIT-2

Всички пробиви през фолиото уплътнете 
100% с универсална залепваща лента 
Homeseal LDS SOLIFIT-1

“Кнауф Инсулейшън” ООД

Бизнес Парк,  София,  сграда 12А,  партер

1766 София,  България

office.sofia@knaufinsulation.com   Тел: +359 2 489 90 53


