SK

Homeseal LDS Solimur (310/600)
Trvalo lepivý a elastický tesniaci tmel
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Homeseal LDS 0.04
Homeseal LDS 0.02 UV
3 Homeseal LDS Solifit-2
4 Knauf Insulation minerálna vlna
5 Homeseal LDS 100, LDS 40, LDS 2 alebo LDS FlexPlus
6 Homeseal LDS Soliplan-1
7 Homeseal LDS Solimur
8 Homeseal LDS univerzálna manžeta
9 Homeseal LDS manžeta 15-22 mm
10 Homeseal LDS Solifit-1
1

Popis produktu
Trvalo lepivý a elastický tesniaci tmel bez rozpúšťadiel v praktickej plastovej
kartuši s objemom 310 ml alebo 600 ml tube.

Vlastnosti produktu
Schnutie
Doba skladovania
Odolnosť proti teplote po použití
Odporúčaná teplota pri lepení
Balenie/kartuša
Balenie/tuba

asi 1 mm za deň, v závislosti od teploty
a vlhkosti v priestore
24 mesiacov od dátumu výroby, na chladnom suchom mieste
–20 až 85 °C
>+5°C, <+ 50°C
310 ml / 390 g
600 ml / 750 g
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Homeseal LDS Solimur (310/600)
Použitie
Homeseal LDS Solimur je trvalý samolepiaci elastický tmel bez zápachu, ktorý sa používa na vytváranie vzduchotesných
spojov a napojení medzi všetkými membránami Homeseal LDS a podlahami, stropmi a stenami. Používa sa tiež pre
upevnenie prekrývajúcich častí membrán. Je kompatibilný s väčšinou stavebných materiálov a je vhodný pre povrchy
materiálov uvedené nižšie. Povrch, na ktorom bude použitý tmel by mal byť bez prachu, zbavený mastnoty a suchý.

Knauf Insulation, s. r. o.

Železničný rad 24
968 14  Nová Baňa
Slovenská republika

Zákaznícky servis

Tel.: +421 45 68 33 512
Fax: +421 45 68 33 511
www.knaufinsulation.sk
odbyt.sk@knaufinsulation.com

Vhodné pre povrchy
• parozábranové vrstvy Homeseal LDS, - parozábranové vrstvy v súlade s normou EN 13984 • poistné hydroizolačné
membrány v súlade s normou EN 13859, - drevené panely s pevným povrchom, OSB panely v súlade s normou EN 300
• ohobľované drevené konštrukcie • bezkorózne kovové povrchy a hobľované drevené prvky v interiéri
• komponenty z PVC a PE . Lepenie na sadrokartónové a sadrovláknité dosky • štuky • hladký betón

www.knaufinsulation.sk

Odolnosť voči starnutiu
Odborne vyhotovené spoje prostredníctvom certifikovaných systémových prvkov majú vynikajúcu odolnosť proti starnutiu,
čím spĺňajú požiadavky normy ETAG 007 (Smernica pre Európske technické povolenie, ETAG 007 – Smernica pre stavebné
diely v drevenej rámovej konštrukcii).
Pokyny pre použitie
Dodržiavajte príslušné pokyny pre inštaláciu a informácie poskytnuté na obrázkoch s pokynmi na balení. Navyše, platia
príslušné platné technické normy a doporučené technické pravidlá. Na vyžiadanie sú dostupné bezpečnostné údaje.

Všetky práva vyhradené, vrátane fotomechanického kopírovania a ukladania pomocou elektronických médií. Bola dodržaná vysoká opatrnosť pri
zostavovaní a spracovaní informácií, textov a obrázkov v tomto dokumente. Avšak, chyby nemožno úplne vylúčiť. Vydavateľ ani editori nepreberajú
žiadnu právnu zodpovednosť alebo akúkoľvek povinnosť s ohľadom na
nesprávne informácie a ich dôsledky. Vydavateľ a editori bude vďačný za
návrhy na zlepšenie a podrobnosti a poukázanie na možné chyby.

Skladovanie
Tmel by sa mal skladovať pri izbovej teplote a bežnej vlhkosti (50-70 %) a chránený pred priamym slnečným svetlom.
Udržujte mimo dosah deti . Obaly likvidujte ako nebezpečný odpad.
Pokyny pre použitie
Vytvorte vzduchotesné napojenie medzi
Homeseal membránou a stavebnými
prvkami pomocou tmelu Homeseal LDS Solimur
8mm

4mm

Naneste na podklad 8 mm neprerušený pásik

Pritlačte membránu pevne na
pásik z Homeseal LDS Solimur pričom
ponecháte min. 4 mm hrúbku tmelu

*

Kód produktu: 504875 (310 ml)
Kód produktu: 504877 (600 ml)

