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EN 15814

LB BITUMEN

LB Thinfl ex
LB Thinfl ex on bituumenemulsioonil baseeruv 
kaitsekate konstruktsioonide kaitseks niiskuse ja 
looduslikus pinnases esinevate agressiivsete 
ainete eest.

Toote omadused
• Lahustivaba ja keskkonnasõbralik
•  Kasutusvalmis
•  Lihtne kasutus
•  Pinnale kandmine pumba/pihustiga või käsitsi, 
 rulli/pintsliga
•  Kiiresti kuivav
•  Säilitatav plusskraadidel vähemalt 12 kuud

Toote tehniline andmeleht 

Toote tehnilised andmed
• Materjali kulunorm*  0,1-0,2 l/m2

•  Tihedus  1,1 kg/l
•  Kuivamisaeg**  20-40 minutit
•  Lubatud temperatuur pealekandmisel 
    ja kuivamisel***  +5…+30 °C

* Näidatud kulunorm on minimaalne võimalik materjali kulu. 
Kulu võib suureneda olenevalt paigaldusviisist.
** Kuivamisaeg võib tegelikkuses varieeruda olenevalt õhuniiskusest, 
temperatuurist, materjali kihi paksusest ja aluspinnast. Tabelis toodud 
väärtused kehtivad normaaltingimustel – temperatuuril +23 °C ja 50% 
relatiivse õhuniiskuse juures.
*** Nõue kehtib nii materjali, aluspinna kui ka ümbritseva õhu 
temperatuuri kohta.

Betoonkonstruktsioonide, müüritiste, maa-aluste konstruktsioonide 
ning teiste mineraalsete pindade katmiseks.

Pakendid
30 l ämber | 18 ämbrit ühel alusel | ühe aluse kaal ca. 580 kg

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

Aluspinna ettevalmistus
•  Aluspind peab olema piisavalt kuiv, sile, stabiilne, kaitstud jäätumise eest ja ilma kärgstruktuuri ning pragudeta.  
 Aluspind ei tohi olla saastunud õli, rasva, tõrva, tolmu, mustuse, betoonijääkide või muude saasteainetega.

Materjali paigaldamine
•  LB Thinfl ex tarnitakse paigaldamiseks valmis kujul. Materjal paigaldada ühtlaselt üle kogu pinna, vastava kihi 
 paksusega, eelnevalt krunditud aluspinnale.
•  Pinnale kanda pintsli, rulli või pihustamisega.
•  Töövahendeid pesta veega koheselt pärast toote kasutamist.
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Toote tehniline andmeleht 

Olulised tähelepanekud
•  Olenevalt LB Thinflex materjali rakendusest, võib katta ka mitmes kihis. Enne uue kihi kandmist veenduda, 
 et eelmine kiht on täielikult kuivanud.
•  Värskelt kaetud pinda kaitsta vihma, jäätumise ja tugeva päiksevalguse eest, kuni materjali kiht on 
 täielikult kuivanud.
•  Järgnev kaitse-, soojustus- või dreenaazimatt paigaldada alles siis, kui LB Thinflex on täielikult kuivanud.
•  Kattepinna kuivamise kontrollimiseks ja testimiseks lõigata aluspinnast proovitükk. Võetud proov peab olema kaetud 
 võrdsetel tingimustel, võrreldes kogu kaetava pinna struktuuriga.
•  Tutvuda materjali ohutuskaardi ja toimivusdeklaratsiooniga www.langeproon.ee või küsida vastutavalt spetsialistilt.

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.
Kui käesolevat andmelehte uuendatakse, kaotab see automaatselt oma kehtivuse.
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LB Thinflex

Bituumenemulsioonil baseeruv kaitsekate

Veekindlus
Pragude sildamisvõime
Püsivus kokkupuutes veega
Painduvus madalatel temperatuuridel
Stabiilsus kõrgetel temperatuuridel
Tulekindlus
Survetugevus
Ohtlike ainete sisaldus
Vastupidavuskatse veetihedusele ja tulekindlusele

Klass W1
Klass CB1
Vees püsiv
Ei pragune
Ei voola ja ei valgu
Klass E
Klass C0
-
Test läbitud
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