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HOMESEAL LDS 0,02 UV
Popis
HOMESEAL LDS 0,02 UV je robusní fólie tmavě šedé barvy na vnější straně a světle šedé 
barvy na straně vnitřní. Fólie je difúzně vysoce otevřená s ekvivalentní difúzní tloušťkou sd 
= 0,02 m, vyznačuje se vysokou mechanickou odolností, odolností proti UV záření a vyso-
kým teplotám (do 100 °C). Je vyrobená z polyesterové (PES) netkané textilie a na vnější 
(tmavé) straně opatřena ochranným funkčním zátěrem.

Použití
–  Pro realizaci pojistných a doplňkových hydroizolačních vrstev v konstrukcích šikmých 

střech, jako pomocná hydroizolační vrstva u novostaveb i rekonstruovaných střech. Fólii 
je možné pokládat i na bednění.

–  Jako vnější vzduchotěsná vrstva v provětrávaných konstrukcích zateplení fasád, včetně 
fasád se spárově otevřeným obkladem s maximální šířkou spáry 50 mm. Spáry mohou 
tvořit maximálně 40 % povrchu fasády.

Fólie se vkládá do konstrukce v pásech, tmavě šedou stranou orientovanou směrem do 
exteriéru. Pro vytváření vzduchotěsných spojů fólie-fólie nebo fólie-přiléhající stavební kon-
strukce jsou určeny pásky a tmely systému HOMESEAL LDS. 

Certifikace a vlastnosti
Výrobek je označen značkou CE, která dokladuje splnění všech kritérií podle harmonizo-
vané normy EN 13859-2. Veškerá dokumentace je k dispozici na www.knaufinsulation.cz

Charakteristické vlastnosti

•  Vysoce difúzně otevřený materiál sd = 0,02 m.

•  Vysoká odolnost proti UV záření.

•  Vysoká mechanická odolnost

•  Použitelnost v rozmezí teplot -40 až + 100 °C.

Výhody

•  Vysoký rozsah použitelnosti.

•  Lze pokládat i na bednění

•  Vysoká odolnost proti různým vlivům

•  Spolehlivé řešení s použitím ostatních 
komponentů systému HOMESEAL LDS
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HOMESEAL LDS 0,02 UV

KI-TL/LDS-002-UV/CZ-150310

Produktová norma EN 13859-2

Materiál polyesterová (PES) netkaná textilie s akrylátovým ochranným zátěrem

Plošná hmotnost (EN 1849-2) cca. 270 g/m2

Třída reakce na oheň (EN 13501-1) E

Třída vodotěsnosti (EN 13859-2) W1

Ekvivalentní difúzní tloušťka; sd (EN ISO 12572) 0,02 m

Pevnost v tahu; podélně/příčně (EN 12311-1) 320/200 N/50 mm 

Odolnost proti protržení hřebíky; podélně/příčně (EN 12310-1) 130/140 N

Tažnost; podélně/příčně (EN 12311-1) 30/35 %

Odolnost proti UV viz. popis použití

Teplotní odolnost - 40° C až +100 °C 

Šířka 1,5 m

Délka návinu 50 m

m2/role 75

Vlastnosti

Kvalita
KNAUF INSULATION je držitelem osvědčeni kvality pro integrovaný management dle no-
rem EN ISO 9001:2008, EN ISO 14 001:2004, EN 16 001:2009 a OHSAS 18 001:2007.  


