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Fișă Tehnică 
Covor de ventilatie Lindab LVS 35 
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Caracteristici 

 

Dimensiunile rolei:  1,4m X 25m = 35m2  

 

Greutate specifică:  cca. 300 ( +/- 5% ) g/m2     

Culoare:  negru 

Grosime la 2 kPa (200 kg/m2) ≥ 7.5 ( +/- 1 ) mm  

Rezistenta la tractiune ≥ 0.8 [KN/m] 
longitudinal: 

Rezistenta la tractiune ≥ 0.30 [KN/m] 
transversal:  

Deformare la tractiune maxima 90% ( + /- 30)  
longitudinal:  

Deformare la tractiune maxima 65% ( + /- 30) 
transversal: 

Stabilitate UV:  >60% dupa 430 de ore* 

 
 
*Stabilitate UV pana la 4 luni conform testelor de imbatranire artificiala realizate 
laborator, in concordanta cu valorile medii de expunere la soare din Europa 
centrala 
 
 

         

          

Descrierea produsului 

Strat de separatie din fibre de polipropilena 
orientate aleatoriu, cu inaltimea de 8 mm. 

Se foloseste ca strat de separatie pentru 
acoperisuri inclinate izolate si neizolate sau pentru 
fatade ventilate si neventilate. Este recomandat mai 
ales pentru sistemele de acoperisuri si fatade 
faltuite. 

Produsul imbunatateste semnificativ durabilitatea 
acoperisului sau a fatadei prin asigurarea unei 
ventilatii adecvate si a unui drenaj corespunzator al 
condensului. De asemenea reduce considerabil 
zgomotul ploii sau al grindinei pe invelitorile 
metalice. 

Depozitare 

Până la punerea în operă, rolele de LVS 35 vor fi 
depozitate in ambalajul original, în locuri uscate, 
acoperite si ferite de praf și radiatii UV.  

Produsul trebuie protejat în special de agenți 
chimici, substanțe pe bază de solvenți, deoarece 
pot afecta parametrii tehnici ai produsului sau il pot 
deteriora iremediabil. 

Montaj 

Lindab LVS 35 se intinde pe astereala sau pe 
scandura suport (in cazul acoperisurilor realizate  
cu invelitori SRP Click sau SRMax) si se fixeaza cu 
agrafe metalice. Produsul va fi acoperit cu 
materialul de invelitoare in maxim 6 saptamani de 
la instalare. 
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