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Виготовлення плаваючої або адгезивної стяжки як в приміщенні, так і на відкритому повітрі, ідеально

підходить для подальшого укладання в короткі терміни.

Litocem
СПЕЦІАЛЬНА ГІДРАВЛІЧНА В'ЯЖУЧА СУМІШ З
НОРМАЛЬНИМ ТУЖАВЛЕННЯМ ТА ШВИДКИМ
ВИСИХАННЯМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТЯЖОК. ПІДХОДИТЬ 
ДЛЯ ПІДЛОГИ З ПІДІГРІВОМ. ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І 
ЗОВНІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ.

Спеціальна гідравлічна в'яжуча сіміш для змішування з заповнювачами розміром частинок від 0 до 8 мм і 

водою.

•  Підходить для створення плаваючих або адгезивних стяжок, як всередині так і зовні, ідеально 

     підходить для подальшого укладання в найкоротший термін керамічної плитки через 24 години, 

     натурального каменю через 2 дні, паркету, ПВХ, лінолеуму, ковроліну через 4 дні

•  Підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування.

•  Відсутність усадки при затвердінні, що перешкоджає утворенню тріщин або розтріскувань

•  Виконання стяжок, що включають нагрівальні змійовики, без необхідності використання

   розріджувальних добавок

•  Швидко виникає висока механічна міцність, що дозволяє ходити по ньому вже через 12 годин

Мішок 20 кг - Стандартний піддон 1200 кг

ПІДГОТОВКА ДО
УКЛАДАННЯ 
ПЛИТКИ

 
 
 
 
 
 

 
 

Довговічність керамічної плитки може бути гарантована тільки завдяки правильному плануванню процесу

укладання плитки.

Тому ми рекомендуємо вам ознайомитися з національними стандартами, що діють в кожній країні, такими

як стандарт UNI 11493 для Італії, який надає необхідні рекомендації щодо вибору матеріалів, правильного

планування, використання та монтажу, щоб забезпечити досягнення необхідних рівнів продуктивності,

якості та довговічності.

Корисну інформацію можна отримати, ознайомившись зі Зведенням правил для внутрішніх підтримуючих

стяжок, розроблених CONPAVIPER.

Умови будівництва
Переконайтеся, що під час нанесення продукту умови температури, вологості, світла тощо відповідають

вимогам.

Матеріали
Переконайтеся, що всі матеріали, використовувані для облицювання плиткою (керамічний матеріал,

вирівнювальні суміші, клеї, герметики, гідроізоляційні матеріали тощо), придатні для передбачуваного

використання і правильно зберігаються.

Стики
Розміри швів повинні визначатися на етапі проєктування з урахуванням таких факторів:

•  Тип стяжки

•  Архітектурна ситуація

•  Наявність переривчастих елементів

•  Тип і розмір покриття, яке потрібно покласти

•  Зовнішні умови

•  Призначення підлогового покриття

Розділові шви призначені для забезпечення нормального стиснення і розширення затверділої стяжки і

зазвичай виконуються в наступних місцях:

•  Пороги

•  Підлоги площею понад 40 м
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ПІДГОТОВКА
ОСНОВ

ПРИГОТУВАННЯ
СУМІШІ

Розчин можна приготувати за допомогою бетонозмішувача на будмайданчику, горизонтального шнекового

змішувача або автоматичного нагнітального насоса, такого як Turbosol.

Ручне перемішування лопатою не рекомендується, оскільки це не дозволяє досягти гарної гомогенізації

суміші.

Ретельно перемішати не менше 5-10 хвилин.

Дозування води повинно проводитися з особливою увагою, щоб отримати суміш з консистенцією «майже

пластичної вологої землі», яка на етапі ущільнення і затирання не повинна викликати явища виходу на

поверхню води.

НАНЕСЕННЯ

FOCUS
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•  Приміщення з більшою стороною понад 8 метрів

•  Наявність переривчастих елементів

•    Різка зміна розмірів підлогового покриття

Стандарт UNI 11493 пропонує створення розділових швів на ділянках від 5х5 м до 6х4 м у 

випадкувнутрішніх приміщень і від 3х3 м до 4х2,5 м у разі зовнішнього укладання. Виконання цих з’єднань 

передбачає механічний розріз, який виконується, як тільки стяжка готова до розрізання (не пізніше 24 

годин) і має займати принаймні 1/3 товщини, не допускаючи розрізання арматури, якщо вона є.

Очевидно, що під час укладання стяжки необхідно дотримуватись будь-яких структурних швів.

Теплі підлоги

Принаймні через 4 дні після укладання стяжки на основі Litocem Pronto можна запускати систему 

опалення зі змінною температурою подачі води від +20°C до +25°C, зберігаючи її постійною протягом 

щонайменше 3 днів. Потім встановіть максимальну проектну температуру і тримайте її ще 4 дні. В кінці 

цього циклу доведіть стяжку до кімнатної температури та укладіть покриття (див. стандарт EN 1264-4).

По всьому периметру і навколо будь-яких вертикальних поверхонь (колони, балки тощо) повинні бути 

виконані периметральні стики зі стрічок спіненого поліетилену Litoside. 

В якості альтернативи, можуть бути використані інші стискаючі матеріали, такі як пінополістирол, пробка 

тощо мінімальною товщиною 5 мм.

У разі плаваючих або роз'єднувальних стяжок підготуйте відповідну пароізоляцію (поліетилен або 

аналог) від висхідної вологи, перекриваючи полотна не менше ніж на 20 см, заклеюючи їх липкою 

стрічкою. По всьому периметру і біля колон слід виконувати нахлист полотна на всю товщину стяжки. 

Слід уникати перетину труб або каналів нижче товщини стяжки, оскільки різкі зміни товщини можуть 

привести до утворення тріщин і просідання стяжки. 

Якщо уникнути цього неможливо, рекомендується міцно закріпити труби або трубопроводи і вставити 

арматурний елемент, що складається з легкої сітки з шестигранними комірками, в області стяжки, де 

проходить перетин.

ПРОПОРЦІЯ
ЗМІШУВАННЯ

Litocem                                                                                      20 кг                   –         200-300 кг

Гранітний відсів 0-8 мм                                                       170 - 210 кг             –            1 м

3

Вода (в залежності від вологості інертних наповнювачів)   <10 л                   –      <100 - 150 л

За допомогою отриманого розчину, що має консистенцію "волога земля", повинні бути виконані рівневі 

смуги, як орієнтири, щоб отримати плоску поверхню необхідної висоти. Рівневі смуги повинні бути виконані 

одночасно зі стяжкою. Розчин необхідно утрамбувати, щоб зменшити порожнини та пустоти, вирівняти за 

допомогою металевого правила, що спирається на рівневі смуги, і затерти, щоб отримати гладку і закриту 

поверхню без виходу води.

Затирання може бути виконане або ручним шпателем, або машиною, оснащеною обертовим диском. Коли 

укладання зупиняється, необхідно правильно виконати холодний шов бетонування - вставити в товщу 

свіжої стяжки по межі стику металеві прутки діаметром 5 мм і довжиною близько 30 см, на відстані 20-30 см

один від одного. 

При відновленні бетонування, безпосередньо перед укладанням стяжки, нанесіть пензлем контактний шар, 

що складається з цементу 32,5 або 42,5, води і Idrokol X20 в пропорції 3:1:1 для надійного з'єднання між 

двома бетонуваннями. Також в цьому випадку переконайтеся, що розчин не сформував поверхневу плівку, 

перш ніж закривати свіжим розчином стяжки. 

Як альтернатива, перервіть укладання біля порога, створивши розділовий стик на всю товщину стяжки.

Адгезивні стяжки (товщиною від 20 до 40 мм)
У разі виконання стяжок малої товщини важливо, щоб вони щільно прилягали до існуючої основи,

щозазвичай складається з бетонних плит або старих керамічних підлог або підлог з натурального

каменю. В цьому випадку, після проведення відповідної підготовки основи (очищення, знежирення тощо)

безпосередньо перед укладанням суміші, рівномірно нанесіть на основу за допомогою плоского

пензля, щітки або віника контактний шар, що складається з Litocem, води і Idrokol X20, дозованих в такій 

пропорції:

Litocem:             3 вагові частини

Вода:                 1 вагова частина

Idrokol X20:       1 вагова частина



ЗАЛИШКОВА
ВОЛОГІСТЬ

Тип покриття для укладання Максимальна допустима залишкова вологість

Керамічна плитка 3%

Природні камені, не чутливі до вологи 3%

3%

Паркет, ПВХ, гума, лінолеум 2%

Полімерні підлоги Дотримуйтесь інструкцій виробника

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЯ
ПРОДУКТУ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

Зовнішній вигляд Порошок

Колір Сірий

Митний код 38245090

Час зберігання 12 місяців в оригінальній упаковці в сухому місці.
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Потім нанесіть розчин Litocem методом "свіже на свіже" на анкерний контактний шар. Зверніть увагу, 

особливо в разі спекотного клімату або при наявності вітру, щоб клейовий контактний шар не утворив 

поверхневу плівку перед укладанням стяжки - вона може погіршити її адгезію.

Розділювальні стяжки з відповідною пароізоляцією (товщиною від 40 до 80 мм)

Розчин Litocem наноситься на розділювальний шар, що складається з листів поліетилену або аналогічного 

матеріалу, розміщених нахлистом не менше 20 см (склеєні липкою стрічкою), і які піднімаються по 

периметру і на будь-яких фасадах від підлоги на всю товщину стяжки, з функцією ковзного шару і 

пароізоляції від висхідної вологості.

Плаваючі стяжки на звукоізоляційному або теплоізоляційному шарі

В цьому випадку товщину та армування слід розраховувати виходячи зі ступеня стисливості матеріалів, що

розміщені нижче.

Стяжки з елементами нагріву та охолодження

Це плаваючі стяжки, де в їх товщину вбудовані елементи системи опалення-охолодження. Товщина стяжки

над трубами установки повинна бути ≥ 30 мм. Перед укладанням кераміки, натурального каменю, паркету і

тощо система повинна пройти цикл включення відповідно до стандарту UNI EN 1264-4.

Полімерні агломерати

•  Наносити продукт при температурі від +5°C до +35°C

•  Не додавайте вапно, цемент або інші матеріали, сторонні для продукту

•  Не замішувати з надмірною кількістю води. Розчин повинен мати консистенцію "вологої землі, майже

  пластичної”

•  Не наносьте продукт на вологі поверхні або поверхні, схильні до висхідної капілярної вологості

     У таких випадках необхідно застосовувати пароізоляцію.

•  Не змочуйте поверхню стяжки

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

  використанням

•  Перед укладанням підлоги завжди перевіряйте залишкову вологість карбідним гігрометром

•  У разі укладання на відкритому повітрі, захищайте поверхню плитки, принаймні протягом 24 годин, від

  можливого вимивання або палючого сонця, і протягом приблизно 5-7 днів від морозу

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

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

 

#Виконання укладання стяжки проводиться за допомогою мінерального гідравлічного в'яжучого матеріалу

типу Litocem компанії Litokol S.p.a., підходить для укладання кераміки через 24 години і паркету через 4 дні.

Дозування ____ кг/м

3  
заповнювача з зернистістю від 0 до 8 мм, вода для змішування ≤ 50% від в’яжучої

суміші. Включаючи доставку і установку смуг, що піддаються деформації, зі спіненого поліетилену для

роз'єднувальних швів, розбиття поверхні на великі квадрати і обробку шпателем або сталевим диском.

Середня витрата ≈ _ _ _ _ кг/м

2

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Консистенція розчину Волога земля

Час змішування 5-10 хвилин

рН суміші 13

Питома вага суміші 2,10 кг/дм

3

Час життя розчину Близько 60 хвилин

Допустимі товщини Адгезивні стяжки: від 20 до 40 мм

Максимальна товщина: ≤ 150 мм

Дозволені температури застосування Від +5°C до +35°C

20 кг (1 мішок) – Гравій 0-8 мм 170 - 210 кг - Вода <10 л 

(в залежності від вологості заповнювачів)

Пропорція змішування

Плаваючі або розділювальні стяжки: від 40 до 80 мм

Нанесення  Металеве правило і терка або механічно



Можливість неінтенсивного пішохідного руху 12 годин

Час очікування для укладання керамічної плитки 24 години

Час очікування для укладання натуральних каменів 48 годин

Час очікування для укладання пружних матеріалів і

паркету

14 днів

Робоча температура Від -30°C до +90°C

Очищення обладнання З водою для свіжого продукту. Механічно до затверділого

продукту.

Витрата 2-2,5 кг/м

2

 на см товщини

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМІТКИ Збір даних при +20°C, 65% В.В. і відсутності вентиляції. Вони можуть відрізнятися в залежності від

конкретних умов будівництва.
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Міцність на стиск після 28 днів ≥ 30,0 Н/мм EN 1348

Вологостійкість Прекрасна EN 1348

Стійкість до розчинників Прекрасна EN 1348

Стійкість до масел Прекрасна EN 1348

Кислотостійкість Низька EN 1348

Пропорція змішування  Litocem - 250 кг, Гран. відсів 0-8 мм - 1 м

3

, вода - 125 л* (в залежності від вологості заповнювача)

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.

ТОВ «Літокол Плюс»

м. Київ, Україна

вул. Маричанська, 18 

тел. (044) 258-78-96 

ufficio@litokol.kiev.ua

www.litokol.ua
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