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LB BITUMEN

LB Membranfl ex 
primer
LB Membranfl ex primer on värvitu 
naket parandav aluskrunt kõikidele 
LB hüdroisolatsiooni membraanidele.

Toote omadused
• Lahustivaba ja keskkonnasõbralik
•  Kasutusvalmis sünteetiline dispersioon
•  Pinnale kandmine pumba/pihustiga või käsitsi 
 rulli/pintsliga
•  Lihtsasti kasutatav
•  Säilitatav plusskraadidel vähemalt 12 kuud

Toote tehniline andmeleht 

Toote tehnilised andmed
• Materjali kulunorm*  0,10-0,15 l/m2

•  Tihedus  1,0 kg/l
•  Kuivamisaeg/täielikult koormatav**  45 minutit
•  Lubatud temperatuur pealekandmise 
 ja kuivamise ajal*** -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 
RH 50% juures.
*** Nõue kehtib nii materjali, aluspinna kui ka ümbritseva õhu 
temperatuuri kohta.

Kasutamiseks ka madalatel temperatuuridel.
Võimalik kanda nii vertikaalsetele kui ka horisontaalsetele pindadele, 
vundamendi plaatidele, paneelidele ja keldri seintele. Kasutamiseks 
kõikidele mineraalsetele aluspindadele.

Pakendid
10 l ämber | 44 ämbrit ühel alusel | ühe aluse kaal ca. 480 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.
•  Konstruktsiooni välisnurgad ümardada ning sisenurgad täita-ümardada sobiva remondiseguga.

Materjali paigaldamine
•  LB Membranfl ex primer  tarnitakse paigaldamiseks valmis kujul. Võimalik kanda aluspinnale laia pintsli, 
 rulli või pihustiga. Paigaldada ühtlaselt üle kogu ettevalmistatud aluspinna.
• Niipea, kui LB Membranfl ex primer on pinnal kuivanud ja muutunud läbipaistvaks, võib järgnevalt paigaldada 

LB hüdroisolatsioonimembraani.
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Toote tehniline andmeleht 

Olulised tähelepanekud
•  Värskelt kaetud pinda kaitsta vihma, jäätumise ja tugeva päiksevalguse eest kuni materjali kiht on täielikult kuivanud.
•  Madalatel temperatuuridel ja kõrge õhuniiskusega keskkonnas võib kuivamisaeg olla pikem.
•  Täiendavat informatsiooni LB hüdroisolatsioonimembraanide ja teiste toodete kohta saab lugeda 
 kodulehelt: www.langeproon.ee.
•  Tutvuda materjali ohutuskaardiga, saadaval www.langeproon.ee või vastutava spetsialisti käest.

Märkused: Märkused. Siin kajastatud informatsiooni on lubatud kopeerida projektiga seotud dokumentatsiooni, aga seda ei ole lubatud muuta või täiendada, 
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.
Kui käesolevat andmelehte uuendatakse, kaotab see automaatselt oma kehtivuse.


