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Згідно з діючими європейськими нормами (Рег. 1907/2006 / EC - REACH) продукт вважається виробом і не

вимагає паспорту безпеки.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
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Гідроізоляційні
матеріали

Litomesh
СТІЙКА ДО ЛУГІВ АРМУЮЧА СІТКА ЗІ СКЛОВОЛОКНА.
ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ЗАСТОСУВАНЬ.

Сітка зі скловолокна з комірками 4x5 мм, оброблена просоченям, стійким до лугів.

Просочення також гарантує кращу адгезію до продуктів, що використовуються для гідроізоляційних або

ізоляційних покриттів.

Армування, яке створено з сітки зі скловолокна, запобігає утворенню тріщин через напруги, яким 

піддається основа, а також забезпечує рівномірний шар продукту.

•  Підходить для важких умов експлуатації (від -30°C до +90°C)

•  Відмінна хімічна стійкість до багатьох агресивних хімічних засобів (див. таблицю)

•  Може використовуватися з усіма типами гідроізоляційних мембран типу Elastocem і Coverflex

УПАКОВКА Рулон 50 м

2  
(ширина 1 м) - Стандартний піддон 3000 м
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Продукт рекомендується в якості армуючого матеріалу для гідроізоляційного вирівнювання 

поверхонь, виконаного двокомпонентними еластичними розчинами Elastocem і Coverfex, а також 

для ізоляційних покриттів.

Скловолоконна сітка завжди повинна бути закладена в товщину гідроізоляційного шару або вирівнювання

такими способами:

•  Нанесіть гладким шпателем товщиною приблизно 1-1,5 мм гідроізоляційний або вирівнюючий продукт

   безпосередньо на основу

•  На ще свіжий продукт прикладіть скловолоконну сітку, злегка притискаючи її, поки вона не утопиться в

    шарі нанесеного продукту

•  Суміжні полотна сітки повинні перекриватися не менше ніж на 5 см.

•  Нанести другий шар гідроізоляційного або вирівнювального продукту, намагаючись повністю покрити

   армуючу сітку

•  Цю операцію також можна виконувати через 24 години (в залежності від використовуваного продукту,

   кліматичних умов і товщини нанесення), коли по продукту можна ходити

•  Більш детальну інформацію про гідроізоляцію внутрішніх і зовнішніх вологих приміщень див. в

   інструкціях в каталозі користувача Litokol

•  Захистіть гідроізоляцію від дощу протягом перших 24 годин після застосування

•  У спекотному кліматі зберігайте упаковку продукту в прохолодному і захищеному від сонця місці перед

   використанням

•  Не використовуйте продукт для нанесень, не вказаних у цій технічній карті продукту

•  У сумнівних випадках проконсультуйтеся з відділом технічної підтримки компанії Літокол Плюс



50 мДовжина рулону

1 мШирина рулону

Вага 148 г/м

2

Митний код 70199000

Термін зберігання Без обмежень в оригінальній упаковці в сухому місці

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Хімічна стійкість:

Луг Прекрасна

ПРИМІТКИ Збір даних при +23°C, 50% В.В. і відсутності вентиляції. Вони можуть відрізнятися в залежності від

конкретних умов будівництва.
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ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

Склад матеріалу Стійка до лугів сітка зі скловолокна

Колір Білий

ТОВ «Літокол Плюс»

м. Київ, Україна

вул. Маричанська,18 

тел. (044) 258-78-96 

ufficio@litokol.kiev.ua

www.litokol.ua

Інформація та приписи, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому

досвіду. Не маючи можливості безпосередньо впливати на умови будівельних майданчиків і

виконання робіт, вони є загальними вказівками, які жодним чином не зобов'язують нашу

компанію. Тому ми рекомендуємо виконати попередню пробу для того, щоб перевірити

придатність продукту для передбачуваного використання, в будь-якому випадку, ті, хто має

намір використовувати його, повинні визначити, чи підходить він для передбачуваного

використання чи ні, і він бере на себе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті

його використання.
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