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 LD-I 
  

 Душовий піддон з лінійним інтегрованим дренажем  
 
 
Душовий піддон LD-I – це елемент підлоги 
душової кабіни з лінійним зливом та нахилом з 
одної сторони під облицювання плиткою. 
Душовий піддон LD-I поставляється вже з 
інтегрованим дренажем. 
Душовий піддон LD-I придатний для 
використання у новому будівництві або ремонті і 
перевірений відповідно до ETAG 022-3. 
 
 
Властивості 
 
Пластиковий канал зі зливною решіткою із 

загартованої сталі преміум-класу 
Товщина піддону лише 76/79 мм 
Повністю інтегрований дренаж 
Висота решітки 10 мм 
Водонепроникний відповідно до ETAG 022 
 
 
Області застосування 
 
приватні та промислові ванні кімнати  
можливість використання для людей з 

обмеженими можливостями  
душові у громадських установах 
 
Душовий піддон LD-I є водонепроникним із вже 
нанесеною композитною гідроізоляцією під 
плитку та плити для високого водного 
навантаження. 
  
Підготовка основи 
 
Поради щодо застосування та інформацію про 
вимоги до основи ви можете знайти в наших 
інструкціях по монтажу на сайті 
www.mc-masters.com.ua.  
 
 
Важливі вказівки 
 
Душовий піддон LD-I можна підрізати за 
необхідності. Але при цьому відстань від краю 
піддону до зливного каналу має бути не менше 
50 мм. 
 
При виборі мозаїки для облицюванні її розміри 
мають бути не менше, ніж 2 х 2 см. 
У разі планування під проїзд інвалідних візків 
необхідно використовувати плитку розмірами не 
менше, ніж 5 х 5 см. 

 
Технічні дані 
 

склад матеріалу жорсткий екструдований 
полістирол (без вмісту 

флорфторвуглеводнів) зі 
спеціальним розчином та 
армуючою склосіткою з 
обох боків та вкритий 
зверху спеціальною 

гідроізоляцією MD 2 The 
Blue 1 

  

пакування 

душовий піддон з 
інтегрованим зливним 
каналом, решіткою та 

дренажем 

зберігання 

в сухому приміщенні без 
прямої дії сонячних 

променів, в 
горизонтальному положенні 

  
водостійкість відповідно до 
ETAG 022 до 1,5 бар 

температура застосування від - 50 °С до + 70 °С 
коефіцієнт теплопровідності 
відповідно до EN 13164 0,036 Вт/м·К 

об’ємна густина відповідно до 
EN 1602 32 кг/м3 

міцність на стиск при 10 % 
деформації відповідно до EN 826 300 кПа 

  
продуктивність дренажу  0,46 л/с (28 л/хв.) 
доступні розміри довжина х ширина х 

товщина 
 

900 х 900 х 76 
1200 х 900 х 79 
1200 х 1000 х 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому 
досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з 
індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими 
нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках 
наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які 
відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі 
письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальновизнаних 
технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної 
документації, представленої на сайті: www.mc-masters.com.ua.  
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