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LB BITUMEN

LB Flexmesh
LB Flexmesh on klaaskiudvõrk LB paksbituumenmastiksite 
kinnitamiseks ja tugevdamiseks, vastavalt standardile 
DIN18533.

Toote omadused
• Soovitav kasutada kriitilistel aluspindadel
•  Sobib standardi DIN 18533 Osa 3 W2.1-E ja 
 W3-E kokkupuute klasside puhul
•  Säilitatav plusskraadidel vähemalt 24 kuud

Toote tehniline andmeleht 

Toote tehnilised andmed
• Laius  1000 mm
•  Värvus  valge
•  Materjal  100% klaaskiud
•  Võrgu suurus  3,5 mm x 3,5 mm
•  Kaal  ≥ 150 g/m²
•  Lubatud temperatuur* +5…+30 °C

* Nõue kehtib nii materjali, aluspinna kui ka ümbritseva õhu 
temperatuuri kohta.

LB paksbituumenmastiksite kinnitamiseks ja tugevdamiseks, 
vastavalt standardile DIN18533 Osa 3. Soovitatakse kasutada 
riskantsemates olukordades – näiteks kui on suurenenud oht, et 
aluspinnas võivad tekkida praod.

Pakendid
50 jm/rull | 33 rulli ühel alusel

Üldised nõuded
Materjali paigaldamisel ja hilisemal hooldusel järgida vastavaid asjakohaseid standardeid, tootjapoolseid juhiseid 
ja hea ehitustava reegleid.

Materjali paigaldamine
•  LB Flexmesh lõigata sobivale suurusele ja katta ühtlaselt üle kogu pinna, kasutades vastavaid tööriistu. 
 Võrk paigaldada esimesele LB paksbituumenmastiksi märjale kihile.
•  LB Flexmesh paigaldada pinnale vertikaalselt, minimaalselt 5 cm ülekattega. Järgmine kiht paigaldada aluspinnale 
 alles siis, kui eelmist kihti ei ole võimalik paigalduse käigus enam kahjustada.
•  LB Flexmesh paigaldatakse kahe LB paksbituumenmastiksi kihi vahele, täpselt keskele ja ilma väljaulatuvate 
 osadeta.

Olulised tähelepanekud
•  Kaitsta päikese, vihma ja jäätumise eest, kuni pealmine mastiksi kiht on täielikult kuivanud.
• Täiendavat informatsiooni LB paksbituumenmastiksi ja teiste toodete kohta saab lugeda 
 kodulehelt (http://www.langeproon.ee).

Märkused: Siin kajastatud informatsiooni on lubatud kopeerida projektiga seotud dokumentatsiooni, aga seda ei ole lubatud muuta või täiendada selliselt, et 
see mõjutaks toodete paigaldusnõudeid. Kõige uuem versioon toote andmelehest ja garantiitingimustest on saadaval kodulehel www.langeproon.ee. 
Kõik andmelehes sisalduvate tekstide sõnastuse ja nõuete võimalikud muudatused tühistavad tootja garantii.
Käesolev informatsioon põhineb Langeproon Inseneriehitus teada olevatel andmetel ning on mõeldud kasutajatele hindamiseks, uurimiseks ja kontrollimiseks. 
Kuna toote kasutustingimused ei allu meie kontrollile, ei garanteeri me soovitud tulemuse saavutamist. Mitte ükski käesolevas toodud väidetest, soovitustest 
või oletustest ei sätesta garantiid.
Käesolevasse versiooni on sisse viidud uuendusi seoses uuendatud hüdroisolatsiooni standardiga DIN 18533. 
Kui praegust väljaannet uuendatakse, kaotab käesolev oma kehtivuse.


