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Membrană bituminoasă groasă
LORENCIC LO-Bitumen 1K PS
Membrană

bituminoasă

groasă

de

acoperire

(KMB),

unicomponentă, pe bază de emulsie bituminoasă, umplută cu
polistiren şi înnobilată cu material plastic, pentru realizarea de
etanşări de durată şi flexibile la exteriorul clădirilor, în zonele
de contact cu solul, prin aplicare cu şpaclul sau prin stropire, cu
certificat de supraveghere generală în construcţii. Produsul este
indicat pentru utilizarea pe suprafeţe orizontale şi verticale, nu
conţine solvenţi şi este ecologic. LO-Bitumen 1K PS poate fi
utilizat şi ca etanşare intermediară (sub şapă) a plăcilor de
pardoseală, a balcoanelor şi a teraselor, dar şi pentru lipirea de
plăci izolatoare din spumă dură pe suporturi bituminoase şi
minerale în zonele de contact cu solul. După uscarea completă
rezultă un strat de acoperire a fundaţiei stabil, însă cu toate acestea flexibil şi impermeabil. Forma
păstoasă şi stabilă a materialului face posibilă aplicarea de straturi cu grosimi mari într-o repriză de lucru.
Stratul este flexibil, se face punte peste fisuri şi este rezistent la toate substanţele agresive care apar
natural în solul natural. LO- Bitumen 1K PS este testat pentru etanşări conform Părţilor 4 şi 5 din
versiunea actuală a DIN 18195 şi conform Principiilor de verificare pentru acordarea de atestate de
verificare pentru straturi groase de etanşare. Date tehnice: - Consum: pentru sarcinile prevăzute în DIN
18195-4 şi -5: circa 4,5-5,0l pe m², grosimea stratului în stare proaspătă: 4,5-5,0mm, grosimea stratului
în stare uscată: 3,1-3,4mm, ca adeziv pentru plăci izolatoare: circa 2l/m². - Temperatura de prelucrare (în
mediul ambiant şi la nivelul substratului): nu mai mică de +5°C şi nu mai mare de +30°C. Timpul necesar
pentru uscarea completă: 3 sau mai multe zile, în funcţie de umiditatea aerului, de temperatură, de
grosimea stratului şi de substrat. - Depozitare: se poate depozita cel puţin 6 luni în ambalajele originale
sigilate.

Art.Nr.

Beschreibung

Einheit

Z50126904LO

Membrană bituminoasă groasă LO-Bitumen 1K PS LORENCIC

KUE

,30 l/găleată, 18 găleţi/palet
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Technik & Service für den Bauprofi!
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Standorte / Kontakt

GRAZ

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at
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