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Homeseal LDS 0,04

Popis
Vícevrstvá polypropylénová (PP) netkaná textilie.

Oblasti použití
Pro realizaci pojistných a doplňkových hydroizolačních vrstev v konstrukcích šikmých střech, jako pomocná hydroizolační vrstva u novostaveb 
i rekonstruovaných střech, jako vnější vzduchotěsná vrstva v provětrávaných konstrukcích zateplení fasád.
Splňuje všechny požadavky pravidel Ústředního svazu německých pokrývačů (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH). 
S ohledem na její životnost a odolnost proti stárnutí tvoří důležitou součást certifikovaných izolačních systémů Homeseal LDS.

Odolnost proti stárnutí
Odborně provedené vzduchotěsné spoje fólií vytvořené s pomocí systémového příslušenství vykazují vysokou odolnost proti stárnutí (> 50 let, 
protokol o zkoušce PB SO-126/02 z Univerzity Kassel).

Aplikace
Fólie se klade v jednotlivých pásech na střešní plášť zdola, rovnoběžně s okapovou hranou. Směrem do exteriéru musí být vždy orientována světle 
hnědou stranou s potiskem. Vzájemná orientace jednotlivých pásů fólie a jejich ukončení na úrovni okapové hrany musí vždy umožnit bezvadné 
odvedení vody s podstřeší mimo obvod budovy. 
Při pokládce fólií respektujte všechny relevantní technické normy, pravidla, zákony a místní vyhlášky. 

DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ KONTAKTNÍ POLYPROPYLÉNOVÁ (PP) HYDROIZOLAČNÍ 
FÓLIE S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI PROTRŽENÍ, PODLE EN 13859-1

Záruka: společnost Knauf Insulation poskytuje záruku na veškeré jí vyráběné a distribuované produkty a jejich vlastnosti uváděné v technické dokumentaci po dobu stanovenou obchodním 
zákoníkem. Záruka se nevztahuje na případy, které se vymykají informacím uvedeným v technické dokumentaci: použití v objektech kde jsou umístěné bazény a sauny nebo obecně pro případy 
kdy lze očekávat extrémní namáhání vysokou teplotou a vlhkostí, při mechanickém namáhání lepicích částí (včetně namáhání v tahu a smyku), v případě nedostatečné soudržnosti podkladu ke 
kterému jsou fólie napojovány, v případech kdy dojde k chemické reakci mezi lepicím komponentem nebo fólií a přiléhajícím povrchem.
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Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Vydavatel nepřebírá právní nebo jinou zodpovědnost 
za jakoukoli nesprávnou informaci a za následky z toho vyplývající. Vydavatel si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.

Homeseal LDS 0,04

KI-DS/LDS 0,04/CZ-151106

Vlastnosti 

Produktová norma EN 13859-1

Popis
Třívrstvá polypropylénová (PP) netkaná textilie, odolná proti protržení, 
horní strana světle hnědé barvy s potiskem.

Plošná hmotnost (EN 1849-2) cca 150 g/m2

Třída reakce na oheň (EN 13501-1) E

Teplotní odolnost -40 až + 80 °C

Třída vodotěsnosti (EN 1928) Před a po procesu umělého stárnutí: W1

Propustnost vodní páry – ekvivalentní difúzní tloušťka sd (EN 1931) cca 0,04 m 

Prostup vodní páry (EN ISO 12572) ≥ 766 g/m2  (24 hod.)

Odolnost proti pronikání vody (EN 20811) ≥ 4000 mm

Odolnost proti vodě s tenzidy (ÖNB 3690) Těsné

Pevnost v tahu podélně (EN 12311-1) Před a po procesu umělého stárnutí: 250 N/5 cm ± 30 N/5 cm

Pevnost v tahu příčně (EN 12311-1) Před a po procesu umělého stárnutí: 200 N/5 cm ± 30 N/5 cm

Tažnost podélně (EN 12311-1) Před a po procesu umělého stárnutí: 50 % ± 15 %

Tažnost příčně (EN 12311-1) Před a po procesu umělého stárnutí: 30 % ± 15 %

Odpor proti protržení (EN 12310-1) Podélně: 130 N ± 30 N / Příčně: 140 N ± 30 N

Odolnost proti protržení hřebíky (EN 12310-1) Podélně: 160 N ± 30 N / Příčně: 190 N ± 30 N

Odolnost proti stárnutí spojů 
Odborně provedené vzduchotěsné spoje fólií vytvořené s pomocí  
systémového příslušenství vykazují vysokou odolnost proti stárnutí  
(> 50 let, protokol o zkoušce PB SO-126/02 z Univerzity Kassel).

Vystavení povětrnostním vlivům (UV záření) Max. 4 měsíce

Šířka 1,5 m

Délka 50 m

Obsah role 75 m2

Kvalita
KNAUF INSULATION je držitelem osvědčeni kvality pro integrovaný management dle norem  
EN ISO 9001:2008, EN ISO 14 001:2004, EN 16 001:2009 a OHSAS 18 001:2007.
Výroba produktů KNAUF INSULATION je pod přísnou kontrolou oddělení kvality.

Technické údaje


