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Dampschermen
 HOMESEAL LDS 2
2  HOMESEAL LDS 100

 HOMESEAL LDS FLEXPLUS

Isolatie
9  KNAUF INSULATION MINERALE WOL

Onderdakfolie
1  HOMESEAL LDS 0.04

Kleefbanden en 
afdichtingsmiddelen

3  HOMESEAL LDS UNIVERSELE MANCHET
4  HOMESEAL LDS SOLIPLAN
5  HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
6  HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
7  HOMESEAL LDS SOLIMUR 310
8  HOMESEAL LDS MANCHET 15 - 22 mm

PRODUCTBESCHRIJVING

Uithardingssnelheid Ongeveer 3 mm/24 uur, afhankelijk van de temperatuur en de relatieve 

vochtigheid

Bewaartijd 12 maanden na productiedatum in een gesloten koker

Temperatuurbestendigheid na applicatie 20 °C tot +85 °C

Verwerkingstemperatuur >+5 °C, <+ 40 °C

Inhoud/patroon 310 ml / 328 g

Solventvrije, permanent zelfklevende en elastische geurloze 
afdichtingskit in een handige 310 ml koker.

SOLVENTVRIJE DUURZAME ELASTISCHE 
AFDICHTINGSKIT

HOMESEAL SOLIMUR 310
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HOMESEAL LDS SOLIMUR 310

Toepassingen

Homeseal LDS Solimur 310 is een permanent zelfklevende, elastische en geurloze afdichtingskit die zorgt voor een luchtdichte hechting van alle Homeseal LDS 
membranen aan vloeren, plafonds en muren. Compatibel met de meeste bouwmaterialen en geschikt voor ondergronden zoals hieronder weergegeven. De 
oppervlakte waar de kit wordt aangebracht, moet stofvrij, vetvrij en droog zijn.

Geschikt voor ondergronden

· Homeseal LDS dampremmende lagen
· Dampschermen volgens EN 13984
· Wind-en regenschermen volgens EN 13859
· Houten panelen met hard oppervlak van het type OSB, volgens EN 300
· Geschaafde houtconstructies
· Corrosievrije metalen oppervlakken en geschaafde houten elementen binnenshuis
· Onderdelen van PVC en PE. Lijmen op gipsplaat en gipsvezelplaten
· Pleisterwerk, glad beton

Weerstand van de materiaalcombinaties tegen veroudering 

Homeseal LDS Solimur 310 is uiterst resistent tegen veroudering. Correct uitgevoerde hechtingen met gecertificeerde systeemcomponenten zijn zeer goed 
bestand tegen veroudering en voldoen aan de eisten van de ETAG 007 (Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring van houtbouwpakketten.)

Gebruiksinstructies

Volg de relevante verwerkingsrichtlijnen en de pictogrammen op de verpakking. Daarnaast zijn de relevante normen en de regels van goed vakmanschap van 
toepassing. Veiligheidsgegevens verkrijgbaar op aanvraag.

Opslag

Stockeer de kit in droge ruimtes en beschermd tegen direct zonlicht. Buiten bereik van kinderen houden. Gebruikte kokers dienen bij het gevaarlijk afval 
gesorteerd te worden.

Maak een luchtdichte hechting tussen de 
Homeseal LDS membranen en andere 
bouwdelen met de Homeseal LDS 
Solimur 310 afdichtingskit.

Breng een gelijkmatige streng van 8 mm 
aan op de ondergrond.

Druk het membraan stevig aan, maar laat 
een strengdikte van min. 3-4 mm.

8mm

3-4
mm

TOEPASSINGSRICHTLIJNEN

BIJKOMENDE INFORMATIE


