Техническа карта
Армирана пародифузна мембрана LAF
Характеристики:
Размери на ролката:

1,5 m x 50 m = 75 m 2, EN 1848-2:2003

Допустими отклонения:

max 30 mm/10 m, EN 1848-2:2003

Тегло:

82 g/m2, EN 1849-2:2003

Устойчивост на опън:

Клас Е, EN 11925-2:2011, (тест върху
минерална вата и дърво)

Описание
Пародифузната мембрана LINDAB LAF Tyvec е
подходяща за влагане при всякакъв вид сухо
строителство. Тя притежава функционален слой с
висока устойчивост.
LAF е мембрана от нетъкани влакна от полиетилен с
висока плътност (HDPE), който е UV стабилизиран,
което
определя
високата
устойчивост
на
антикондензното фолио към UV лъчение. Фолиото
издържа до два метра воден стълб, без проникване.
LINDAB LAF Tyvec не позволява развитието на мъхъл,
гъбички и не благоприятства атака от насекоми.

Употреба
За хидроизолация на покриви и стени на жилищни и
индустриални сгради.

Водоплътност:

Клас W1, EN 1928:2003, (метод A)

Пропускливост на водни пари (Sd):

0,03 m, EN 12572:2002

Якост на опън:

250/210 N/50 m, ЕN 12311-2:2010

надлъжна(нл) / напречна(нп)
Разтегляне (нл/нп):

10%/15%, EN 12311-2:2010

Устойчивост на скъсване (нл/нп):

90/85 N, EN 12310-1:2003

Устойчивост на въздушно

0,1 m3/(m2hr50Pa), EN 12114:2004

проникване:
Запазване на размерите (нл/нп):

1%, EN 1107-2:2001

Гъвкавост при ниска температура:

-400С, EN 1109:2001

Износване от топлина

EN 1296:2003; EN 1297:2006

и UV лъчи – промяна
Водоплътност:

W1, EN 1928:2003

Складиране

Якост на опън:

90%, ЕN 12311-1:2002

Преди употреба LINDAB LAF Tyvec трябва да се
складира в хоризонтално положение, на сухо място,
изолирано от прах и пряка слънчева светлина.

Разтегляне:

85%, EN 12311-1:2002

Устойчивост на температура:

-40 la +1000C

Полагане на покриви

Устойчивост на UV:

4 месеца

Полага се на хоризонтални ленти, успоредни на
стрехите, над гредите и изолацията или върху
дъсчената
обшивка.
Припокриването
между
редовете трябва да бъде минимум 150 mm. Фолиото
разполага с пунктирана линия, отпечатана върху
цветната му страна, по която се извършва
припокриването. За по-добро закрепване се
препоръчва подлепване в местата на припокриване
с двойно лепяща лента.

Воден стълб:

2 m, EN 20811:1996

Дебелина на продукта:

220 µm

Устойчивост на вятър:

да

Гаранция:

10 години
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