
LITOBAND

ОПИС
Litoband являє собою стрічки, кути і квадрати з водовідштовхувального 
поліпропіленового полотна.

ПЕРЕВАГИ
 - Водо- і паронепроникність
 - Висока еластичність
 - Стійкість до впливу кислот, лугів, соляних розчинів

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Застосовується спільно з матеріалами Hidroflex, Elastocem і Coverflex 
під час створення гідроізоляційного покриття у вологих приміщеннях і 
під час зовнішніх робіт, таких як:
-ванні кімнати
-душові
-кухні
-балкони і тераси.
Дозволяє виконувати довговічну і еластичну гідроізоляцію кутових і 
стикових з’єднань під час улаштування керамічних облицювань на 
підлогах і стінах:
•безперервна повна гідроізоляція кутів «стіна-стіна», «стіна-підлога»
•гідроізоляція внутрішніх і зовнішніх кутів стін, а також виступаючих 
елементів (колон, сходів тощо)
•герметизація випусків водопровідних труб, зливів, трапів та інших 
установлювальних виробів
•еластична гідроізоляція компенсаційних швів на терасах, балконах

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА ДЛЯ 
КУТОВИХ СТИКІВ І З’ЄДНАНЬ

УКЛАДАННЯ 
Елементи Litoband (стрічка, кути або квадрати) укладаються на стики 
«стіна-стіна», «стіна-підлога», зливи, випуски і утоплюються між 
першим і другим шарами гідроізоляційних сумішей Hidroflex, Elastocem 
або Coverflex (технологія нанесення Hidroflex, Elastocem або Coverflex 
наведена у відповідних технічних описах).
Спочатку на кутові стики приклеюються всі внутрішні (Litoband AI) і 
зовнішні (Litoband AE) кути. Потім стики «стіна-стіна» і «стіна-підлога» 
проклеюються стрічкою Litoband Tape. Місця стиків стрічок склеюються 
одна до одної на кілька сантиметрів.
1. Нанести на підготовлену поверхню гідроізоляційну суміш тонким 
шаром в 1 мм. Зона нанесення повинна бути на кілька сантиметрів 
ширше, ніж стрічка або квадрати, що наклеюється.
2. На свіжий шар гідроізоляції укласти Litoband. Стрічку, кути або 
квадрати ретельно притерти до поверхні валиком або гладким 
шпателем, щоб уникнути утворення повітряних бульбашок.
3. Нанести перший шар гідроізоляційної суміші на всю оброблювану 
поверхню і на поверхню стрічок Litoband.
4. Після висихання першого шару (час висихання залежить від виду 
гідроізоляції) нанести другий шар гідроізоляції.

LITOBAND TAPE
Опис Гідроізоляційна стрічка з поліестеру і внутрішньою частиною з бутилу

Склад Основа: нетканий поліестер

Покриття: термопластичний еласто-
мер. Стійкий до старіння

Гидроизоляционная лента для герметизации различных стыковых 
соединений, в том числе угловых, сливов и др.

Застосування Гідроізоляційна стрічка для герметизації різних стикових з'єднань, 
зокрема кутових, зливів та ін.

Колір Сірий

Ширина 120 мм

Товщина загальна 0,8 мм

Вага 30 г/м

Довжина рулону 10 метрів і 50 метрів

Упаковка 1 рулон у коробці

Стійкість до температур Від -5°C до +90°C

Стійкість до тиску води >1,5 бар (DIN EN 1928-B)

Поздовжнє розтягнення на 
розривання 37% (DIN 527-3)

Поперечне розтягнення на 
розривання 127% (DIN 527-3)



LITOBAND

LITOBAND SK TAPE
Опис Гідроізоляційна стрічка з подвійним шаром поліпропіленової тканини і 

внутрішнім шаром з термопластичного еластомеру
Склад Два зовнішніх шари поліпропіленового нетканого полотна 
Внутрішній шар: термопластичний 
еластомер, стійкий до старіння

Гидроизоляционная лента для герметизации различных стыковых 
соединений, в том числе угловых, сливов и др.

Застосування Гідроізоляційна стрічка для герметизації різних стикових з'єднань, у 
тому числі, кутових, зливів та ін.

Колір Сірий
Ширина 120 мм
Товщина 0,7 мм
Вага 43 г/м

Довжина рулону 10 метрів і 50 метрів

Упаковка 1 рулон у коробці

Стійкість до температур Від -5°C до +90°C

Стійкість до тиску води >1,5 бар (DIN EN 1928-B)

Поздовжнє розтягнення на
 розривання 70% (DIN 527-3)

Поперечне розтягнення на 
розривання 335% (DIN 527-3)

LITOBAND SK для внутрішніх (AI) і зовнішніх кутів (AE)
Опис Спеціальна стрічка для внутрішніх (AI) і зовнішніх кутів (AE)

Склад Неткане полотно, вкрите гідроізоляційним волого- і водостійким шаром

Застосування Гідроізоляція кутових стиків між стінами і підлогою

Колір Сірий

Ширина Загальна - 120 мм Еластична - 70 мм

Товщина загальна 0,7 мм

Упаковка 25 штук у коробці

Стійкість до температур Від -5°C до +90°C

Стійкість до тиску води >1,5 бар (DIN EN 1928-B)

Поздовжнє розтягнення на 
розривання

73% (DIN 527-3)

Поперечне розтягнення на 
розривання

242% (DIN 527-3)

LITOBAND SK муфта для труб
Опис Спеціальні тканинні прокладки для труб, з еластичною мембраною в 

центрі для більш легкого застосування
Склад Основа: два зовнішніх шари з нетканого поліпропілену 

Покриття: мембрана з 
модифікованого поліуретану

Для герметизации труб различного диаметра

Застосування Для герметизації труб різного діаметру

Колір Білий
Розмір загальний 120 мм x 120 мм 250 мм x 250 мм 250 мм x 250 мм

Діаметр еластичної частини 25 мм 65 мм 130 мм

Діаметр отвору 8 мм 35 мм 65 мм

Для труб діаметром 15 мм – 20 мм 45 мм - 60 мм 125 мм

Товщина загальна 0,60 мм

Упаковка 25 штук у коробці

Стійкість до температур Від - 5°C до + 60°C

Стійкість до тиску води >1,5 бар (DIN EN 1928-B)

Поздовжнє розтягнення на 
розривання

100% (DIN 527-3)

Поперечне розтягнення на 
розривання

600% (DIN 527-3)


