
Litoside
САМОКЛЕЙКА СТРІЧКА ЗІ СПІНЕНОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ
ДЛЯ ПЕРИМЕТРАЛЬНИХ РОЗДІЛОВИХ СТИКІВ.

ОПИС Стрічка зі спіненого поліетилену сірого кольору.
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Підготовка
основ

УПАКОВКА Коробка 20 м (2 рулони по 10 м)

Призначений для створення розділових стиків по периметру підлоги у внутрішніх і зовнішніх приміщеннях

перед виконанням стяжок.

Основи повинні бути чистими, сухими, твердими, компактними, без тріщин або розтріскувань, досить

витриманими і вільними від вологи.

Рекомендується провести попереднє очищення за допомогою пилососа з відповідною насадкою.

Розгорніть смугу LITHOSIDE і розмістіть її по всьому периметру стін приміщення і навколо будь-яких

вертикальних поверхонь, таких як: колони, сходи тощо.

Смугу кріплять до стін, знімаючи білий вкладиш і легко натискаючи.

Можливий пароізоляційний шар, що складається з листів поліетилену або аналогічного матеріалу,

необхідно розміщувати так, щоб він піднімався на смугу на всю товщину стяжки.

Після укладання елементів, що входять до складу підлогового покриття (керамічна плитка, натуральний

камінь, паркет тощо), смугу необхідно обрізати по готовій висоті підлогового покриття.

Надалі периметральний шов буде покритий плінтусом або іншими покриттями.

•  Розміри швів визначаються в залежності від призначення використання плиткової поверхні, її

   розташування і передбачуваних рухів

•  Якщо ви хочете збільшити товщину розділового стику по периметру, можна використати дві смуги 

     Litoside, приклеївши їх одна на однуо, отримавши товщину 10 мм

•  Не використовуйте продукт для нанесень, не вказаних у цьому технічному паспорті продукту

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

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

вимагає паспорту безпеки. ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

•  Абсолютно не вбирає воду

•  Зберігає свої характеристики незмінними з плином часу

•  Гарна здатність до стиснення, висока еластичність

Митний код 39211900

81%

Руйнівне зусилля (ASTM 0638M) 2,3 кг/дм

3

Водопоглинання (ASTM C272) 0,42%

Проникність водяної пари (ASTM E96) 7,95 г/м

2

 24 часа

Робоча температура Від -30°C до +90°C

Без обмежень в оригінальній упаковці в сухому місціЧас зберігання

Відносне подовження при розриві (IASTM 0638M)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ



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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Підготовка основ

Інформація та приписи, наведені в цьому технічному паспорті, 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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