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HOMESEAL LDS Flex Plus
Popis
HOMESEAL LDS Flex Plus je fólie světle šedé barvy s jednostranným potiskem. Fólie s pro-
měnnou úrovní ekvivalentní difúzní tloušťky v intervalu od 0,2 m (ve vlhkém prostředí) do 
20 m (v suchém prostředí). Je vyrobená z polyamidové membrány a PES (polyester) vlá-
ken.

Použití
–  Pro vytváření vzduchotěsných vrstev omezujících prostup vodní páry stavebními konstruk-

cemi, jako jsou například: střechy, podhledy, obvodové stěny dřevostaveb.
– Zvláště vhodný materiál pro specifické požadavky při rekonstrukci šikmých střech shora.

Fólie se vkládá do konstrukce v pásech (zpravidla rovnoběžných s okapovou hranou), 
hladkou stranou směrem od konstrukce (PES vlákna pomáhají k lepšímu přilnutí např. k dře-
věnému podkladu). Difúzní odpor fólie není závislý na směru difúzního toku. Pro vytváření 
vzduchotěsných spojů fólie-fólie nebo fólie-přiléhající stavební konstrukce jsou určeny pás-
ky a tmely systému HOMESEAL LDS. 

Certifikace a vlastnosti
50 let životnost vzduchotěsných spojů s použitím těsnících komponentů systému HOMESEAL 
LDS (pásků a tmelů), testováno Univerzitou Kassell. Výrobek je označen značkou CE, která 
dokladuje splnění všech kritérií podle harmonizované normy EN 13984. Veškerá dokumen-
tace je k dispozici na www.knaufinsulation.cz

Charakteristické vlastnosti

•  sd proměnlivá v závislosti na vlhkosti vzduchu 
0,2 ≤ sd ≤ 20 (m).

•  Dobré mechanické vlastnosti.

•  Použitelnost v rozmezí teplot -40 až + 80 °C.

Výhody

•  Vysoce funkční vzduchotěsná vrstva i pro 
nestandardní konstrukční varianty.

•  Dobře přilne k nehoblovaným dřevěným 
povrchům.

•  Spolehlivé řešení s použitím ostatních 
komponentů systému HOMESEAL LDS.
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HOMESEAL LDS Flex Plus

KI-TL/LDS-FLEX-PLUS/CZ-150310

Produktová norma EN 13984

Materiál Polyamid a polyester (PES)

Plošná hmotnost (EN 1849-2) cca. 75 g/m2

Třída reakce na oheň (EN 13501-1) E

Třída vodotěsnosti (EN 13859-1) W1

Ekvivalentní difúzní tloušťka; sd (EN ISO 12572) 0,2 až 20 (m)

Ekvivalentní difúzní tloušťka, aritmetický průměr; sd (EN 1931) 11 m

Pevnost v tahu; podélně/příčně (EN 12311-2) 125 N/50 mm2 (± 10%) 

Odolnost proti protržení hřebíky (EN 12310-2) 38 N (±20%)

Odolnost proti UV 3 měsíce

Teplotní odolnost - 40° C až +80° C 

Tloušťka cca. 0,14 mm 

Šířka 1,5 m

Délka návinu 40 m

m2/role 60

Systémové příslušenství Knauf Insulation 

Vlastnosti

Těsnící pásek  
HOMESEAL LDS Solifit

Jednostranný těsnící pásek (HDPE) modré barvy pro vzájemné spoje jednotlivých pásů fólie,  
nebo spoje fólie-hladký soudržný podklad.

Těsnící pásek  
HOMESEAL LDS Soliplan

Jednostranný těsnící pásek (sulfátový papír) bílé barvy, snadné odtrhávání z role, pro těsnění detailů  
vzduchotěsné vrstvy (přelepování sponek a podobně), může být použit pro vzájemné spoje pásů fólie,  
nebo spoje fólie-hladký soudržný podklad.

Těsnící pásek 
HOMESEAL LDS Soliplan

Jednostranný těsnící pásek (HDPE) oranžové barvy, ve středu rozdělený pro snadné spojení vzduchotěsné vrstvy 
k prostupujícím stavebním prvkům (trámy, vzduchovody apod.).

HOMESEAL LDS Těsnící pásek
Oboustranný silnovrstvý těsnící pásek pro trvale elastické vzduchotěsné spoje parozábran a parobrzd k přiléhajícím 
stavebním konstrukcím (pro hrubé i hladké povrchy).

Těsnící tmel  
HOMESEAL LDS Solimur

těsnící tmel pro vzduchotěsné spoje parozábran a parobrzd k nehomogenním podkladům  
(například malta, beton, dřevo).

Kabelová manžeta Pro těsné prostupy kabelů s průměrem 11 až 22 (mm).

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.  


