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Litotex
РОЗДІЛЮВАЛЬНА МЕМБРАНА ПРОТИ УТВОРЕННЯ 
ТРЫЩІН ДЛЯ УКЛАДАННЯ ПІДЛОГ І ПОКРИТТІВ З 
КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ, КЕРАМОГРАНІТУ І 
НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ, ТАКОЖ ЗНІМНИХ. ДЛЯ 
ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ.

Армована волокном мембрана, що складається з двох зовнішніх шарів нетканого матеріалу, які гарантують

максимальну адгезію, з'єднані і посилені зсередини сіткою зі скловолокна для поглинання переміщень і 

напружень, що виникають між основами і покриттями.

УПАКОВКА  

•  Захисна мембрана проти утворення тріщин для укладання кераміки або натурального каменю на 

     цементні стяжки з тріщинами

•  Розділювальна мембрана для укладання кераміки або натурального каменю всередині 

     приміщень яку за необхідності можно демонтувати, захищаючи існуючу основу

•  Підходить для покриття поверх старих підлог

ПРИЗНАЧЕННЯ 
ВИКОРИСТАННЯ

ОБЛАСТЬ
ЗАСТОСУВАННЯ

Litotex можна використовувати для таких ситуацій:

•  Мембрана проти утворення тріщин для укладання кераміки або натурального каменю на стяжки з 

     тріщинами. Особлива тришарова структура Litotex запобігає передачі існуючих тріщин і напружень на 

     керамічне покриття

•  Підвищує стійкість до зусиль зсуву і забезпечує надійне укладання на критичних основах

•  Розділювальна мембрана для укладання кераміки будь-якого розміру або натуральних каменів на

цементні стяжки без необхідності дотримання існуючих розділових швів

•  Розділювальна мембрана для укладання кераміки або натурального каменю на недостатньо дозрілі 

     цементні основи

•  Знімна розділювальна мембрана для укладання кераміки або натурального каменю всередині 

     приміщень, з метою захисту існуючих основ, таких як плитка, кераміка, натуральний камінь, паркет, ПВХ,

  лінолеум, цементні стяжки, дерев'яні або OSB панелі для виставкових залів і виставкових стендів. Надає

     можливість швидкого видалення і заміни покриття

Основи повинні бути чистими, сухими, твердими, компактними і вільними від вологи.

Якщо основа нерівна або висота неправильна, її можна вирівняти перед укладанням, використовуючи

відповідні вирівнювальні або самовирівнювальні продукти, такі як Litoliv S40 Eco, Litoliv Extra 15, Litoliv 

Express або Litoplan Smart.

Використання ґрунтовки
•  Гладкі і щільні основи, такі як стара кераміка або плитка з мармурової крихти, повинні бути належним

   чином знежирені спеціальними миючими засобами, такими як Litoscrub EVO

•  У разі ангідридних стяжок переконайтеся, що є відповідний пароізоляційний шар, щоб запобігти

   підніманню вологи. За допомогою карбідного гігрометра переконайтеся, що залишкова вологість

   становить менше 0,5%. Поверхня повинна бути відшліфована і оброблена ґрунтовкою Primer C

•  У разі цементних основ, що виділяють поверхневий пил, їх необхідно попередньо обробити готовою до

   використання закріплюючою ґрунтовкою у водній дисперсії Primer C

У будь-якому випадку необхідно вивчити відповідні технічні карти для правильного використання

зазначених продуктів.

Рулон 50 м

 
(ширина рулону = 1 м)



УКЛАДАННЯ
ПЛИТКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
БЕЗПЕКУ

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

вимагає паспорту безпеки.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЯ
ПРОДУКТУ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

Композитна тканина

Поліпропіленова неткана тканина

Сітка зі скловолокна

Колір Білий

Митний код 70195900
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Нанесіть клей на основу за допомогою зубчастого шпателя 6 мм і прикладіть попередньо нарізані рулони

Litotex, злегка розтягуючи лист і застосовуючи хороший тиск кельмою на основу. На цьому етапі слідкуйте 

за дотриманням часу відкритого шару клею.

Між собою листи повинні бути розміщені поруч на відстані не більше 5 мм один від одного і не повинні

перекриватися.

Вибір використовуваного клею залежить від типу встановлюваного покриття і його формату, а також від

термінів, необхідних для будівництва.

Після того, як клей затвердіє, ви можете приступити до укладання кераміки або натуральних каменів за

допомогою відповідного клею.

Укладання стик в стик не рекомендується.

У будь-якому випадку необхідно виконати розділові стики на плитці, як це передбачено стандартом UNI EN 

11493.

Як знімна розділова мембрана
Попередньо наріжте рулони Litotex на необхідну довжину ножицями або ножем.

На основах з дерев'яних панелей, рекомендується прикріпити полотна Litotex металевими скобами за 

допомогою відповідного інструменту так, щоб полотна були щільно натягнуті.

Скоби слід вставляти на відстані близько 30 см одна від одної, як по краях полотна, так і по ширині рулону,

утворюючи решітку по всій поверхні мембрани.

Якщо Litotex використовується на стіні, надійніше закріпіть верхній край полотна гвинтами або вставте

кілька скоб.

Потім укладіть керамічну плитку або натуральний камінь за допомогою відповідного клею, як зазначено в

попередньому пункті.

Для того, щоб приступити до укладання покриття, не потрібно чекати, поки клей, використаний для

укладання мембрани, затужавіє.

Укладання кераміки, натурального каменю або мозаїки може бути виконане за допомогою цементних клеїв

класу C2 або реактивних R2 відповідно до UNI EN 12004.

Вибір клею залежить від розміру плитки і очікуваних умов експлуатації.

У разі плитки великого формату (сторона> 60 см) найбільш підходящі клеї, ті що мають еластичність, 

класу S1 або S2.

Плитки мають бути укладені за допомогою техніки подвійного нанесення аби забезпечити повне 

заповнення клеєм простору між плиткою та основою, також обов'язкове створення швів з шириною, що 

відповідає розміру плитки і умовам експлуатації.

Для правильного вибору використовуваного клею див. технічні карти продуктів.

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

•  Використовуючи мембрану Litotex, можна уникнути дотримання розділових стиків. Однак слід

   дотримуватися можливих структурних стиків

•  Мембрана Litotex не має водонепроникних властивостей. Не використовуйте її для гідроізоляції вологих

   приміщень

•  Будь-які раніше існуючі покриття з кераміки або натурального каменю повинні мати хорошу адгезію до

   основи. В іншому випадку вони повинні бути видалені і відновлені

•  Продукт не можна залишати відкритим. Завжди передбачайте покриття з кераміки, натурального

   каменю або мозаїки

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

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

#РОЗДІЛЕННЯ - Укладання мембрани проти утворення тріщин з високим ступенем адгезії, також на

розтріскані основи, спеціально для розділення основ перед укладанням кераміки і натуральних каменів

типу Litotex компанії Litokol S.p.A..

#ЗАХИСТ - Укладання знімної розділової мембрани для укладання в приміщеннях кераміки або

натуральних каменів, із захистом основи, такої як існуючі плитки типу Litotex компанії Litokol S.p.A..
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НАНЕСЕННЯ Як розділювальна мембрана
Попередньо наріжте рулони Litotex на необхідну довжину ножицями або ножем.

Термін зберігання Без обмежень в оригінальній упаковці в сухому місці

Підготовка основ



ТЕХНІЧНІ ДАНІ Довжина рулону 50 м

Ширина рулону 1 м

Товщина 0,85 мм

Загальна товщина > 2 мм

Вага 235 г/м

2

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

Час очікування для укладання покриття Негайно

Робоча температура Від -30°C до +90°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ Фізичні властивості

Поздовжнє розривне навантаження > 900 Н/50 мм DIN EN ISO 527-3

Бічне розривне навантаження > 900 Н/50 мм DIN EN ISO 527-3

Сила адгезії 0,22 Н/мм

2

DIN EN 1348

Адгезія при розрізі ≥ 1,0 Н/мм

2

ANSI A-118.1

Відносне подовження при

поздовжньому розриві

< 15% DIN EN ISO 527-3

Відносне подовження при бічному

розриві

< 15% DIN EN ISO 527-3

ТАБЛИЦЯ ХІМІЧНОЇ
СТІЙКОСТІ

Активна речовина (+ = стійкий / 0 = ослаблений / - = не стійкий)

Гідрохлористоводнева кислота 3% + Внутрішній метод

Сірчана кислота 35% + Внутрішній метод

Лимонна кислота 100 г/л + Внутрішній метод

Молочна кислота 5% + Внутрішній метод

Гідроксид калію 3% + Внутрішній метод

Гідроксид калію 20% о Внутрішній метод

Гіпохлорит натрію 0,3 г/л + Внутрішній метод

Солона вода (20 г/л морської солоної

води)

+ Внутрішній метод

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

конкретних умов будівництва.

Хімічна стійкість після 7 днів занурення в різні хімічні речовини при кімнатній температурі.
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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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