UA

Системи гідроізоляції для
плавальних басейнів і водних
резервуарів
Продукція для вирівнювання, укладання та гідроізоляції
плавальних басейнів з кераміки, керамограніту, плит великого
формату, мармуру, натурального каменю та мозаїки.

Зміст

Цей документ містить вказівки та рекомендації з правильного конструювання
та застосування матеріалів для забезпечення гідроізоляції та укладання
кераміки, керамограніта, великих плит, мармуру, натурального каменю,
скляної або керамічної мозаїки у водних резервуарах і плавальних басейнах,
виконаних із залізобетону, панелей або одноразових опалубок, конструкцій з
металу або склопластику.
Оскільки такі конструкції перебувають у постійному контакті з обробленою
водою, необхідно забезпечити їх гідроізоляцію та захист від агресивних
хімікатів, що знижують їхню міцність.
Сьогодні керамічна промисловість пропонує широкий асортимент матеріалів
для створення як громадських, так і приватних басейнів, дуже красивих з
естетичної точки зору.
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Захист конструкцій починається з ретельного планування та забезпечення
повної гідроізоляції конструкції, зі збереженням їхніх естетичних і
функціональних якостей у довготривалій перспективі.
1

Основні типи конструкцій
1. Бетонні конструкції

Захист та гідроізоляція зовнішніх поверхонь

2. Конструкції, що зводяться
за допомогою одноразових
опалубок

3.Конструкції з металу та
склопластику

Вирівнювання поверхонь

Укладання плитки

Гідроізоляція внутрішніх поверхонь водних

Заповнення швів

конструкцій

Герметизація робочих та конструкційних швів,

резервуарів

елементів систем рециркуляції та фільтрації

AQUAMASTER / ELASTOCEM / COVERFLEX /

води, елементів освітлення

LITOPROOF EXTREME
Ущільнення швів примикання гідроізоляції до

Вирівнювання поверхонь

закладних деталей

Гідроізоляція внутрішніх поверхонь водних

Укладання плитки

Герметизація швів

Системи гідроизоляції
AQUAMASTER
AQUAMASTER
Готова до використання рідка
полімерна мембрана у водній
емульсії

ELASTOCEM
Двокомпонентний цементний
розчин, що наноситься шпателем

резервуарів
AQUAMASTER / ELASTOCEM / COVERFLEX /
LITOPROOF EXTREME

Заповнення швів

Ущільнення швів примикання гідроізоляції до
закладних деталей

Герметизація кутових швів

COVERFLEX
Двокомпонентний цементний
розчин, що наноситься валиком,
пензлем або шпателем

Укладання плитки

Заповнення швів

Герметизація кутових швів

2

LITOPROOF EXTREME
Гідроізоляційна мембрана в
рулонах для басейнів

3

СИСТЕМИ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

AQUAMASTER

AQUAMASTER
Рідка полімерна мембрана заводської готовності у воднії емульсії, еластична за низьких температур,
стійка до впливу хлору, для гідроізоляції вологих зон всередині та зовні приміщень зокрема басейнів,
клас DM 01P, що відповідає стандарту EN 14891. Продукт відрізняється наднизьким виділенням летких
органічних сполук.
Витрата: 2,3 кг/м2 на 1 мм товщини
DM01P
EN 14891

0.8-1 mm
24 M

READY
TO USE

+5°C/+35°C

LITOPLUS K55
Високоефективний цементний клей з нульовим вертикальним сповзанням і подовженим відкритим
часом, для укладання керамічної та керамогранітної плитки, мозаїки та натурального каменю на
підлогу та стіни як усередині, так і зовні приміщень. Підходить для плавальних басейнів, підлог з
підігрівом та укладання «плитки по плитці». Продукт з наднизьким виділенням летких органічних
сполук (ЛОС).
Витрата: шпатель 3,5 мм - 1,8 кг/м2 / 8 мм - 3 кг/м2 / «подвійне нанесення»: 5 кг/м2
NO
VERTICAL
SLIP

C2TE
EN 12004

STARLIKE® EVO
Двокомпонентний, кислотостійкий, епоксидний розчин для укладання та заповнення швів керамічної та
керамогранітної плитки всіх типів, керамічної та скляної мозаїки і натурального каменю у плавальних
басейнах, клас R2T (високоефективний реактивний клей з нульовим вертикальним сповзанням), згідно
стандарту EN 12004, і RG ( реактивна фуга), згідно стандарту EN 13888.

RG

EN 13888

1-15
mm

OTTOPRIMER 1218 + OTTOSEAL S70

STARLIKE® EVO

LITOPLUS K55

AQUAMASTER ( 3 ШАР )

AQUAMASTER ( 2 ШАР )

AQUAMASTER ( 1 ШАР+10% ВОДИ )

СТЯЖКА LITOCEM/LITOCEM PRONTO

КОНТАКТНИЙ ШАР НА ОСНОВІ IDROKOL X20

LITOPLAN SMART

EN 12004

0474

1/32”
5/8”

24 M
UV RESISTANT

4

R2T

WATERPROOF

+5°C /+35°C

PATENTED

NO
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СИСТЕМИ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

СИСТЕМЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ELASTOCEM
ELASTOCEM

ELASTOCEM
Двокомпонентний цементний розчин, що наноситься гладким шпателем. Зберігає еластичність за
температур до -20°C, стійкий до хлору; застосовується для гідроізоляції вологих зон всередині та зовні
приміщень, таких як ванні кімнати, балкони, тераси або басейни. Відповідає класу CM02P, згідно зі
стандартом EN 14891.
Витрата: 1,7 кг/м2 на 1 мм товщини. Загальна витрата: 3,4 кг/м2
CM
02P

EN 14891

СТРІЧКА LITOBAND SK TAPE+ КУТИ LITOBAND SK AI (внутрішній) / АE (зовнішній)
Гідроізоляційна стрічка з поліпропіленової тканини з термопластичним еластомерним водонепроникним
покриттям.

LITOMESH
Армуюча лугостійка скллосітка для зміцення.
Розмір комірки: 4x5 мм.
Розмір рулону: Довжина = 50 м - Висота = 1 м

LITOPLUS K55
Високоефективний цементний клей з нульовим вертикальним сповзанням і подовженим відкритим
часом, для укладання керамічної та керамогранітної плитки, мозаїки та натурального каменю на підлогу
та стіни як усередині, так і зовні приміщень. Підходить для плавальних басейнів, підлог з підігрівом
та укладання «плитки по плитці». Продукт з наднизьким виділенням летких органічних сполук (ЛОС).
Витрата: шпатель 3,5 мм - 1,8 кг/м2 / 8 мм - 3 кг/м2 / «подвійне нанесення»: 5 кг/м2
NO
VERTICAL
SLIP

C2TE
EN 12004

STARLIKE® EVO

OTTOPRIME 1218 + OTTOSEAL S70

STARLIKE® EVO

LITOPLUS K55

ELASTOCEM ( 2 ШАР )

LITOMESH

ELASTOCEM ( 1 ШАР )

СТЯЖКА LITOCEM / LITOCEM PRONTO

КОНТАКТНИЙ ШАР НА ОСНОВІ IDROKOL X20
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ВНУТРІШНІЙ КУТ LITOBAND SK AI

СТРІЧКА LITOBAND SK TAPE

Двокомпонентний, кислотостійкий, епоксидний розчин для укладання та заповнення швів керамічної та
керамогранітної плитки всіх типів, керамічної та скляної мозаїки і натурального каменю у плавальних
басейнах, клас R2T (високоефективний реактивний клей з нульовим вертикальним сповзанням), згідно
стандарту EN 12004, і RG ( реактивна фуга), згідно стандарту EN 13888.

RG

EN 13888

1-15
mm

R2T
EN 12004

0474

1/32”
5/8”

24 M
UV RESISTANT

WATERPROOF

+5°C /+35°C

PATENTED
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СИСТЕМИ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

COVERFLEX

COVERFLEX
Двокомпонентний цементний розчин, що наноситься шпателем, валиком або пензлем. Зберігає
еластичність при температурах до -20°C, стійкий до хлору; застосовується для гідроізоляції вологих
зон всередині і зовні приміщень, таких як ванні кімнати, балкони, тераси або басейни. Відповідає класу
CM02P, згідно зі стандартом EN 14891.
Витрата: 1,6 кг/м2 на 1 мм товщини. Загальна витрата: 3,2 кг/м2
CM
02P

EN 14891

Стрічка LITOBAND SK TAPE + кути LITOBAND SK AI (внутрішній) / АE (зовнішній)
Гідроізоляційна стрічка з поліпропіленової тканини з термопластичним еластомерним водонепроникним
покриттям.

LITOMESH
Армуюча лугостійка скллосітка для зміцення.
Розмір комірки: 4x5 мм.
Розмір рулону: Довжина = 50 м - Висота = 1 м

LITOPLUS K55
Високоефективний цементний клей з нульовим вертикальним сповзанням і подовженим відкритим
часом, для укладання керамічної та керамогранітної плитки, мозаїки та натурального каменю на
підлогу та стіни як усередині, так і зовні приміщень. Підходить для плавальних басейнів, підлог з
підігрівом та укладання «плитки по плитці». Продукт з наднизьким виділенням летких органічних сполук
(ЛОС).
Витрата: шпатель 3,5 мм - 1,8 кг/м2 / 8 мм - 3 кг/м2 / «подвійне нанесення»: 5 кг/м2
NO
VERTICAL
SLIP

C2TE
EN 12004

8

OTTOPRIMER 1218 + OTTOSEAL S70

STARLIKE® EVO

LITOPLUS K55

СТРІЧКА LITOBAND SK IC

LITOBAND SK TAPE

COVERFLEX ( 2 ШАР)

LITOMESH

COVERFLEX (1 ШАР )

СТЯЖКА LITOCEM / LITOCEM PRONTO

КОНТАКТНИЙ ШАР НА ОСНОВІ IDROKOL X20

STARLIKE® EVO
Двокомпонентний, кислотостійкий, епоксидний розчин для укладання та заповнення швів керамічної та
керамогранітної плитки всіх типів, керамічної та скляної мозаїки і натурального каменю у плавальних
басейнах, клас R2T (високоефективний реактивний клей з нульовим вертикальним сповзанням), згідно
стандарту EN 12004, і RG ( реактивна фуга), згідно стандарту EN 13888.

RG

EN 13888

1-15
mm

R2T
EN 12004

0474

1/32”
5/8”

24 M
UV RESISTANT

WATERPROOF

+5°C /+35°C

PATENTED
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LITOPROOF EXTREME

СИСТЕМИ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

Водонепроникна мембрана в рулонах для гідроізоляції балконів, терас або басейнів.
Складається з двох шарів нетканої поліпропіленової тканини, прикріплених до шару
поліетилену за допомогою термозварювання, що забезпечує повну непроникність
оброблених поверхонь.

LITOPROOF EXTREME

EN 13956

LITOBAND KOLL
Водонепроникний, швидкотверднучий, еластичний, однокомпонентний цементний клей для зв’язування
та герметизації стрічки Litoband SK Tape з мембраною Litoproof Extreme.
Витрата: 0,2 кг/погонний метр

Стрічка LITOBAND SK TAPE + кути LITOBAND SK AI (внутрішній) / АE (зовнішній)
Гідроізоляційна стрічка з поліпропіленової тканини з термопластичним еластомерним водонепроникним
покриттям.

LITOPLUS K55
Високоефективний цементний клей з нульовим вертикальним сповзанням і подовженим відкритим
часом, для укладання керамічної та керамогранітної плитки, мозаїки та натурального каменю на
підлогу та стіни як усередині, так і зовні приміщень. Підходить для плавальних басейнів, підлог з
підігрівом та укладання «плитки по плитці». Продукт з наднизьким виділенням летких органічних сполук
(ЛОС).
Витрата: шпатель 3,5 мм - 1,8 кг/м2 / 8 мм - 3 кг/м2 / «подвійне нанесення»: 5 кг/м2
NO
VERTICAL
SLIP

C2TE
EN 12004

STARLIKE® EVO
Двокомпонентний, кислотостійкий, епоксидний розчин для укладання та заповнення швів керамічної та
керамогранітної плитки всіх типів, керамічної та скляної мозаїки і натурального каменю у плавальних
басейнах, клас R2T (високоефективний реактивний клей з нульовим вертикальним сповзанням), згідно
стандарту EN 12004, і RG ( реактивна фуга), згідно стандарту EN 13888.

RG
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OTTOSEAL S70

OTTOPRIMER 1218 +

STARLIKE® EVO

LITOPLUS K55

LITOBAND SK TAPE

КУТ LITOBAND SK AI

LITOBAND KOLL

LITOSIL MS

LITOPROOF EXTREME

LITOPLUS K55

EN 13888

1-15
mm

R2T
EN 12004

0474

1/32”
5/8”

24 M
UV RESISTANT

WATERPROOF

+5°C /+35°C

PATENTED
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1. Бетонні
конструкції
12

Для забезпечення належної довговічністі конструкції,
на етапі проектування слід враховувати місце, де
планується зведення басейну, та тип споруди, яка буде
побудована, аби серед численних видів бетону на
ринку, вибрати найбільш придатний для забезпечення
всіх вимог згідно стандартів та будівельних норм.
Стандарти UNI EN 206-1 та UNI 11104 детально
описують i параметри структурного розрахунку та
запобіжні заходи, які слід прийняти відповідно до
цільових середовищ, серед яких:
Належна товщина бетонного покриття
Клас міцності бетону
Клас впливу навколишнього середовища
Клас рухливості бетонної суміші
Максимальний номінальний розмір зерен заповнювача
(ø МАКС)
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Захист та гідроізоляція зовнішніх поверхонь
конструкцій
Бетон, навіть якщо він виготовлений повністю відповідно до наведених вище критеріїв, все ж піддається
впливу агресивних речовин, котрі, з часом, можуть призвести до погіршення властивостей конструкції.
Фактично, і вода у ґрунті (у випадку підземних конструкцій), і вода всередині резервуара містять речовини,
котрі, потрапляючи у конструкцію, погіршують її фізико-механічні властивості.
Таким чином, важливим аспектом, який слід врахувати під час проєктування підземних басейнів, є
перевірка рівня ґрунтових вод. Це випробування дозволить правильно визначити найкращий тип
фундаменту і найкращу систему гідроізоляції. Наприклад, для виготовлення системи гідроізоляції
горизонтальних поверхонь можна використовувати листи бентоніту. Цей матеріал розширюється під час
контакту з вологою і, таким чином, створює гідроізолюючий та захисний шар, що прилягає до поверхні.
Гідроізоляцію зовнішніх стін можна забезпечити шляхом кріплення тих самих листів бентоніту до поверхні,
або шляхом нанесення розчину з осмотичною дією, наприклад Osmogrout, за допомогою валика, пензля
або гладкого шпателя, товщиною, щонайменше 3 мм, з нанесенням двох послідовних шарів. Після
належного затвердіння шар розчину Osmogrout необхідно захистити шляхом створення додаткового
дренажного шару.

OSMOGROUT
Цементний розчин осмотичної дії, призначений для гідроізоляції стін та підлог конструкцій на основі
цементу, цегли від позитивного та від’ємного тиску води як всередині, так і зовні приміщень.
Витрата: 1,6 кг/м2 на 1 мм товщини
COMPLIANT WITH
UNI EN 1504-3

CLADDING (C)

PI-MC
RC-IR

CONCRETE SURFACE
PROTECTION SYSTEMS
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Герметизація робочих та конструкційних
швів, елементів систем рециркуляції та
фільтрації води, елементів освітлення

LITOSTOP WATER
Термопластична стрічка, що розширюється під час контакту з водою, для герметизації робочих швів
у бетоні.
Розмір: 5х20 мм
Довжина стрічки: 10 м

LITOSWELL

Згадані вище елементи є точками розриву безперервності конструкції, через
які вода може потрапити всередину. З цієї причини критично важливо
забезпечити герметичність за допомогою відповідних продуктів і
методів.
Для забезпечення герметизації робочих швів необхідно
використовувати термопластичну стрічку Litostop Water, що
розширюється під час контакту з водою, як і листи, описані
вище. Завдяки цій своїй властивості вона дозволяє
повністю герметизувати шов між горизонтальними та
вертикальними бетонними елементами.

Полімерний герметик, що розширюється під час контакту з водою, для герметизації та гідроізоляції
наскрізних труб у бетоні, елементів освітлення, впускних і дренажних отворів у плавальних басейнах
або водних резервуарах.

MULTIFONDO EVO
Епоксидна грунтовка з високою еластичністю та адгезією.

LITOSTOP WATER, ЗАКРІПЛЕНА
СТАЛЕВИМИ ДЮБЕЛЯМИ, НАПУСК > 5 СМ

LITOSIL MS
Багатоцільовий полімерний гідроізоляційний клей-герметик.

БЕТОННА ПЛИТА

Будь-які конструкційні шви (що присутні,
головним чином, у великих водних резервуарах, таких як олімпійські плавальні басейни довжиною
у 50 м) необхідно герметизувати за допомогою відповідних ТПЕ (термопластичних, еластомерних)
герметизуючих стрічок, товщиною в 1 мм, котрі приклеюються до країв швів двома шарами Multifondo
EVO. Для покращення прилипання наступних гідроізоляційних шарів, нанесіть мілкий кварцовий пісок на
другий шар Multifondo EVO, доки він не схопився. Перед нанесенням гідроізолюючих мембран надлишки
піску необхідно видалити.
Для герметизації наскрізних труб, компонентів систем рециркуляції або фільтрації води, а також
освітлювальних ліхтарів та приладів, після створення виїмки навколо цих елементів, на дно виїмки
необхідно нанести однокомпонентний герметик у тубі, котрий розширюється під час контакту з водою,
наприклад Litoswell, щоб загерметизувати місце контакту наскрізних елементів з бетонною конструкцією.
Потім виїмку необхідно повністю заповнити швидкотверднучим цементним розчином з контрольованою
усадкою Litoplan Smart.
БЕТОННА СТІНА
НАСКРІЗНА ТРУБА З ПВХ, МЕТАЛУ
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LITOSWELL

OTTOSEAL S70

ДРЕНАЖ
ПЛИТКА

LITOPLUS K55
AQUAMASTER / ELASTOCEM /
COVERFLEX / LITOPROOF
EXTREME

БЕТОН

LITOSWELL
LITOPLAN SMART

LITOSIL MS

LITOPLAN SMART

Litoswel

l
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Вирівнювання поверхонь
У цьому розділі описані методи і продукти, що рекомендуються для вирівнювання внутрішніх горизонтальних
і вертикальних поверхонь. Першим завданням є очищення бетонних поверхонь за допомогою апаратів
високого тиску, аби видалити всі нерівності та слабкі ділянки на поверхні, залишки опалубочного мастила
і все інше, що може завадити надійно зчепитися продукту, що наноситься, з основою.
Дно резервуара вирівнюється шляхом створення скріпленної стяжки підлоги, що гарантує достатню
міцність основи.
Компанія Litokol пропонує Litocem Pronto, попередньо змішаний стандартний розчин, який, під час
змішування з водою, утворює швидко висихаючю стяжку з контрольованою усадкою, що придатна для
використання як всередині, так і зовні приміщень, і відповідає класу C30-F6, згідно стандарту EN 13813.

Якщо товщина шару на основі, який необхідно вирівняти, становить менше 10 мм, або якщо потрібно
створити схили, можна використовувати вирівнюючю суміш Litoplan Smart.
Для вирівнювання стін використовуйте Litoplan Smart – швидкотверднучий, тиксотропний, цементний,
вирівнюючий розчин, придатний для використання як всередині, так і зовні приміщеннь, товщиною
нанесення від 1 до 25 мм. Суміш відповідає класу C16-F5, згідно стандарту EN 13813.
Litoplan Smart є універсальним продуктом, оскільки його можна наносити безпосередньо на бетонну
основу без додавання латексу у водній емульсії, що, завдяки швидкому твердінню та висиханню розчину,
дозволяє швидше виконати наступні етапи роботи. За необхідності, наприклад, під час укладання мозаїки,
можна затерти поверхню вирівнюючого розчину вологою мочалкою, як тільки продукт почне застигати.

Для створення скріпленної стяжки на бетонну основу за допомогою пензля необхідно за нанести
контактний шар, що складається з цементу, води та Idrokol X20 (латекс у водній емульсії) у пропорції 3:1:1.
Потім, методом «мокре по мокрому» розчином на основі Litocem Pronto необхідно закрити контактний
шар. Вирівняти та ущільнити стяжку.

ZavattiShop Structures

LITOCEM PRONTO

LITOPLAN SMART

Попередньо змішаний, стандартний, швидкотверднучий розчин з контрольованою усадкою для
створення стяжок як всередині, так і зовні приміщень. Продукт із наднизьким виділенням летких
органічних сполук (ЛОС).

Тиксотропний, цементний, вирівнюючий розчин, придатний для використання як всередині, так і
зовні приміщень, товщиною нанесення від 1 до 25 мм.
Продукт із наднизьким виділенням летких органічних сполук (ЛОС).

Витрата: 18-20 кг/м2 на 1 см товщини

Витрата: 1,6 кг/м2 на 1 мм товщини

CT
C30-F6
EN 13813
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CT
C16-F5

1-25
mm

EN 13813
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AQUAMASTER
NO
Переваги

Гідроізоляція внутрішніх поверхонь водних
резервуарів

Після затвердіння та висихання продуктів для віривнювання поверхонь можна розпочинати забезпечення
їх гідроізоляції. Litokol пропонує 4 різні системи гідроізоляції.
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✓
ЕЛАСТИЧНИЙ – На відміну від звичайних
одно-, і двокомпонентних гідроізолюючих мембран,
Aquamaster має високий рівень еластичності, що
дозволяє не використовувати армуючу лугостійку
склопластикову сітку Litomesh, і герметизуючу
стрічку Litoband SK Tape для армування кутів
конструкції.
✓
ЕКОНОМІЧНИЙ – Швидко наноситься на
поверхні, що дозволяє заощадити час і гроші.
✓
ІННОВАЦІЙНИЙ – Не потребує використання
армуючої сітки і стрічки, що полегшує гідроізоляцію
складних конструкцій з круглими поверхнями, де було
б складно використовувати армуючі елементи.
✓
ЛЕГКИЙ У ВИКОРИСТАННІ – Aquamaster є
готовим до використання продуктом і не вимагає
спеціальної підготовки, що дозволяє уникнути
помилок під час змішування

✓
ЕКОЛОГІЧНИЙ – Придатний для повторного
використання: У якості в’яжучого у продукті
Aquamaster використовується полімерна смола у
водній емульсії, яка застигає через випаровування
води під час нанесення продукту майже таким
же чином, як і звичайна фарба для стін на водній
основі.
Ця
властивість
дозволяє
повторно
використовувати продукт, якщо він зберігається у
закритій, оригінальній упаковці, захищеній від низьких
температур, що дозволяє уникнути зайвої витрати.
✓
ШВИДКИЙ – Продукт твердне надзвичайно
швидко, що дозволяє нанести кілька шарів за короткий
час.
✓
СЕРТИФІКОВАНИЙ – Продукту присвоєно
клас DM01P, передбачений Європейским стандартом
EN 14891 і він також відповідає вимогам Європейської
директиви щодо технічної сертифікації, частина 1.

Перший шар слід наносити валиком з довгим
ворсом або пензлем. При цьому продукт повинен
бути розведений 10% води. Таким чином,
продукт стає достатньо рідким, як грунтовка, що
дозволяє максимально заповнити пори цементної
основи та в подальшому уникнути утворення
повітряних бульбашок у наступних шарах.

+ 23°C), можна наносити третій фінішний
шари,
формуючи
загальну
товщину
висохлого
матеріалу
у
0,8-1
мм.

Після висихання першого шару (приблизно 30
хвилин за температури +23°C), другий шар можна
наносити за допомогою валика з довгим ворсом,
пензля або гладкого сталевого шпателя. При цьому
продукт не розбавляється. Після
висихання
другого шару (приблизно 4 години за температури

У місцях, де є труби, дренажні отвори або
елементи, що стосуються освітлення, необхідно
перервати гідроізоляцію та створити шов між
мембраною та згаданими вище елементами.
Це можна зробити за допомогою туби з
герметиком Litosil MS, на основі MS-полімеру. Це
забезпечить повну гідроізоляцію елементів, які
є точками розриву безперервності гідроізоляції.
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ELASTOCEM

Переваги

✓
ЕЛАСТИЧНИЙ – Продукт відрізняється
високою еластичністю та непроникністю. Він
зберігає свою гнучкість навіть за дуже низьких
температур (-20°C), що робить його придатним для
застосування у дуже холодних регіонах.
✓
ФІБРОАРМОВАНИЙ
–
Наявність
поліпропіленових волокон забезпечує додаткове
зміцнення розчину..
✓
ЧІПКИЙ – Відмінно прилипає до бетону, як
і до будь-якої цементної основи, так і до гладких,
утрамбованих і неабсорбуючих основ, а саме

Продукт вимагає укладки армуючої лугостійкої
склосітки Litomesh між першим і другим шарами,
а також використання герметизуючої стрічки
Litoband SK Tape на стиках між горизонтальними
та вертикальними поверхнями, а також прилеглими
до конструкції поверхнями.
Зв’язок стрічки Litoband SK Tape між горизонтальним
і вертикальним кутами конструкції посилюється
вставкою спеціальних елементів Litoband SK
АI (внутрішній кут) та АE (зовнішній кут). Під час
використання такої системи першим завданням,
яке необхідно виконати, є гідроізоляція всіх
горизонтальних і вертикальних стиків конструкції.
Рівномірно нанесіть Elastocem у кутах і приклейте
стрічку Litoband SK Tape на вологий шар розчину.
При цьому докладіть достатньо зусиль, щоб
запобігти утворенню бульбашок або зморшок. Щоб
з’єднати стрічку Litoband SK Tape зі спеціальними
елементами зовнішніх і внутрішніх кутів, стрічку
необхідно приклеїти внапуск до спеціальних
елементів на кілька сантиметрів і склеїти їх за
допомогою продукту Elastocem.
Після завершення гідроізоляції всіх з’єднань можна
розпочати гідроізоляцію поверхонь. Для цього, за
допомогою гладкого сталевого шпателю необхідно
нанести перший шар Elastocem і встановити
лугостійку армуючу склопластикову сітку Litomesh,
з розміром комірки 4х4,5 мм і питомою масою
150 г/м2. Під час укладки сітки переконайтеся у
відсутності горбиків і укладіть рулони внапуск,
щонайменше 10 см.
Після висихання першого шару (приблизно 4-6
годин за температури +23°C) можна нанести другий

22

керамічної і керамогранітної плитки, натурального
каменю, навіть полірованого, без необхідності
використання грунтовки.
✓
БЕЗПЕЧНИЙ
–
Продукт
вирізняється
наднизьким виділенням летких органічних сполук
і відповідає класу A+ (Émission dans l’air intérieur –
Норми Франції)
✓
СЕРТИФІКОВАНИЙ – Продукту присвоєно клас
CM02P, передбачений стандартом EN 14891.

шар. Він повинен повністю покривати стрічку та
склопластикову сітку і мати загальну мінімальну
товщину у 2 мм.
У місцях, де є труби, дренажні отвори або елементи,
що стосуються освітлення, необхідно перервати
гідроізоляцію та створити шов між мембраною та
згаданими вище елементами. Це можна зробити за
допомогою туби з герметиком заводської готовності
Litosil MS, на основі MS-полімеру.
Це забезпечить повну гідроізоляцію елементів, які
є точками розриву безперервності гідроізоляційної
мембрани.

COVERFLEX

Переваги
✓
УНІВЕРСАЛЬНИЙ – Завдяки своїй винятковій
дрібнозернистості та співвідношенню порошок/
латекс 2:1, продукт також можна наносити за
допомогою валика з довгим ворсом або пензля, а
також – гладкої сталевої кельми.
✓
ЕЛАСТИЧНИЙ – Продукт відрізняється
дуже високою еластичністю та непроникністю.
Він зберігає свою гнучкість навіть за дуже низьких
(-20°C) температур, що робить його придатним для
застосування у дуже холодних регіонах.
✓
ШВИДКИЙ – Продукт, що швидко наноситься.
Ідеальний для поверхонь з великою площею або
складних конструкцій, коли нанесення за допомогою
гладкої кельми незручне.

Продукт вимагає укладки лугостійкої армуючої
сітки Litomesh, між першим і другим шарами,
а також використання герметизуючої стрічки
Litoband SK Tape на стиках між горизонтальними та
вертикальними поверхнями, а також прилеглими
до конструкції поверхнями.
Зв’язок
стрічки
Litoband
SK
Таре
між
горизонтальним і вертикальним кутами конструкції
посилюється вставкою спеціальних елементів
Litoband SK АI (внутрішній кут) та АE (зовнішній
кут). Під час використання такої системи першим
завданням, яке необхідно виконати, є гідроізоляція
всіх горизонтальних і вертикальних швів
конструкції. Рівномірно нанесіть Coverflex у кутах
і приклейте стрічку Litoband SK Tape на вологий
шар. При цьому докладіть достатньо зусиль, щоб
запобігти утворенню бульбашок або зморшок. Щоб
з’єднати стрічку Litoband SK Tape зі спеціальними
елементами зовнішніх і внутрішніх кутів, стрічку
необхідно приклеїти внапуск до спеціальних
елементів на кілька сантиметрів і зв’язати їх за
допомогою гідроізолюючого розчину.

✓
ЧІПКИЙ – Відмінно прилипає до бетону, як
і до будь-якої цементної основи, так і до гладких,
утрамбованих і неабсорбуючих основ, а саме
керамічної і керамогранітної плитки, натурального
каменю, навіть полірованого, без необхідності
використання грунтовки
✓
БЕЗПЕЧНИЙ
–
Продукт
вирізняється
наднизьким виділенням летких органічних сполук і
відповідає класу A (Émission dans l’air intérieur – Норми
Франції)
✓
СЕРТИФІКОВАНИЙ – Продукту присвоєно
клас CM02P, передбачений стандартом EN 14891.

Після висихання першого шару (приблизно 4-6
годин за температури +23°C) можна нанести другий
шар. Він повинен повністю покривати стрічку та
склопластикову сітку і мати загальну мінімальну
товщину у 2 мм.
У місцях, де є труби, дренажні отвори або елементи,
що стосуються освітлення, необхідно перервати
гідроізоляцію та створити шов між мембраною та
згаданими вище елементами. Це можна зробити за
допомогою туби з герметиком Litosil MS, на основі
MS-полімеру.
Це забезпечить повну гідроізоляцію елементів, які
є точками розриву безперервності гідроізоляційної
мембрани.

Після завершення гідроізоляції всіх з’єднань
можна розпочати гідроізоляцію поверхонь. Для
цього, за необхідно нанести перший шар Coverflex
і встановити лугостійку армуючу склопластикову
сітку Litomesh, з розміром комірки 4х4,5 мм і
питомою масою 150 г/м2.
Під час укладки сітки переконайтеся у відсутності
горбиків і укладіть рулони внапуск, щонайменше
10 см.
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LITOPROOF EXTREME

Переаги
✓
НАДІЙНИЙ – Гарантує оптимальну безпеку
гідроізоляції завдяки рівномірній товщині
✓
ЕЛАСТИЧНИЙ – Зберігає еластичність навіть
за дуже низьких температур (-30°C)
✓
ШВИДКИЙ – Проста і швидка установка.
Завдяки сантиметровим поділкам на краях, рулони
можна ідеально вирівняти. Не потрібно чекати перед
укладкою шарів.
✓
СВІТЛОВІДБИВАЮЧИЙ – Білий колір забезпечує
хороше відбиття сонячних променів, що

дозволяє уникнути перегріву поверхні перед укладкою
кераміки у сонячні літні дні.
✓
БЕЗПЕЧНИЙ
–
Продукт
вирізняється
наднизьким виділенням органічних летких сполук
(ЛОС). Відповідає класу EC1PLUS, згідно з протоколом
EMICODE, і класу А+ (Émission dans l’air intérieur –
Норми Франції)
✓
СЕРТИФІКОВАНИЙ – Продукт відповідає
вимогам Європейського стандарту EN13956

Щоб
полегшити
укладання
листа,
перед
гідроізоляцією необхідно зробити основу повністю
пласкою та гладкою.

Загерметизуйте шви між листами за допомогою
стрічки Litoband SK Таре. Для цього приклеїти стрічку
до стику листів цементним, швидкотверднучим,
однокомпонентним гідроізолюючим клеєм Litoband
Koll, наносячи його зубчатим шпателем 3,5х3,5 мм.
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LITOBAND SK TAPE

LITOPROOF EXTREME

LITOBAND KOLL

LITOPROOF EXTREME

Обріжте мембрану Litoproof Extreme за розміром
біля дренажних отворів, труб або елементів
освітлення та загерметизуйте шви за допомогою
клею-герметика заводської готовності у тубі Litosil
MS на основі MS-полімеру.

LITOPROOF EXTREME

З урахуванням відкритого часу клею укладіть
лист Litoproof Extreme. Притискайте лист гладкою
кельмою із заокругленими краями або ручним
валиком від центру до країв. Дайте надлишкам
клею витекти й уникайте утворення бульбашок і
зморшок. Листи слід укласти поруч з максимальною
відстанню у 2-3 мм один від одного. Для правильного
розміщення використовуйте сантиметрові поділки
на краях листів.

Після нанесення клею приклейте стрічку Litoband SK
Таре. Щоб не утворилися бульбашки або зморшки,
розгладьте її сталевою кельмою із заокругленими
краями. Наклейте кутові елементи Litoband SK АI та
Litoband SK АE на всі внутрішні та зовнішні кути за
допомогою клею Litoband Koll.

LITOPLUS K55

Для поклейки, за допомогою 3,5 мм зазубреного
шпателя, нанесіть на основу цементний клей класу
C2, який відповідає вимогам стандарту EN 12004,
наприклад – Litoplus K55.
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Клея та техніки укладання
Перед укладанням мозаїки або плитки рекомендується перевірити гідроізоляцію резервуара. Після
повного висихання гідроізолюючої мембрани можна наповнити резервуар водою. По завершенню
перевірки гідроізоляції та підтвердження, що вона була виконана правильно, злийте воду з резервуара, і
після висихання його внутрішніх поверхонь можна починати облицювання.
Укладання керамічних та керамогранітних плит, натурального каменю або мармуру у плавальних
басейнах має виконуватись з повним заповненням клейовою сумішшю простору між основою та плитою
облицювання. Це забезпечує міцну та довгострокову експлуатацію. Цього можна досягти шляхом
«подвійного нанесення», тобто додаткового нанесення клею на зворотний бік плитки. Ця техніка полягає
у нанесенні клейового розчину як на основу, так і на зворотні сторони плиток, що перешкоджає утворенню
повітряних кишень у клеючому шарі.
Керамічні та керамогранітні плитки слід укладати з утворенням міжплиткових швів, розмір яких повинен
бути пропорційним розміру плиток. Укладання впритул не допускається. Перед заповненням швів
необхідно видалити всі пластикові проставки.
Таким чином, рекомендується ретельно вивчити відповідні норми і правила, що діють у кожній країні,
наприклад, UNI 11493:2013 для Італії, де наведені всі необхідні інструкції, що стосуються вибору матеріалів,
правильного планування, використання та монтажу, необхідних для дотримання всіх стандартів з якості,
міцності та безпеки.
Переконайтеся, що матеріал, обраний для монтажу, підходить для передбаченого використання. У разі
укладання скляної мозаїки на сітці і керамічної та керамогранітної плитки, або натурального каменю з
армованою зворотною стороною, проконсультуйтеся з виробником, щоб переконатися, що ці матеріали
підходять для використання у плавальних басейнах, і що вони сумісні з продуктами, які будуть використані
для їх укладання.

LITOPLUS K55
Високоефективний цементний клей з нульовим вертикальним сповзанням і подовженим відкритим
часом, для укладання керамічної та керамогранітної плитки, мозаїки та натурального каменю на
підлогу та стіни як усередині, так і зовні приміщень. Підходить для плавальних басейнів, підлог з
підігрівом та укладання «плитки по плитці». Продукт з наднизьким виділенням летких органічних
сполук (ЛОС).
Витрата: шпатель 3,5 мм - 1,8 кг/м2 / 8 мм - 3 кг/м2 / «подвійне нанесення»: 5 кг/м2
NO
VERTICAL
SLIP

C2TE
EN 12004

У якості альтернативи можна використовувати Hyperflex K100 – супербілий, тиксотропний, повільно
тверднучий цементний клей, що легко деформується, та який відповідає класу C2TES2, передбаченому
стандартом EN 12004.
Або Superflex K77 – цементний, тиксотропний клей, що деформується, який відповідає класу C2TE S1,
передбаченому стандартом EN 12004.
HYPERFLEX K100
Високоефективний цементний клей, що легко деформується, який не допускає вертикального
сповзання, з технологією зниження пилоутворення та збільшеним відкритим часом, призначений
для укладання керамічної та керамогранітної плитки, великих плит натурального каменю, скляної
та керамічної мозаїки на підлогу і стіни, як всередині, так і зовні приміщень. Підходить для
укладання тонких фіброармованих плит на існуючу плитку, а також на теплі підлоги. Продукт із
наднизьким виділенням летких органічних сполук (ЛОС).
Витрати: 6 мм - 2,1 кг/м2 / 10 мм - 3,2 кг/м2 / подвійне нанесення - 4,5 кг/м2
C2TE
S2

EN 12004

DUST

NO
VERTICAL
SLIP

REDUCTION

SUPERFLEX K77

LITOPLUS K55

Високоефективний, цементний клей зі здатністю до деформації, без вертикального сповзання
та зі збільшеним відкритим часом, призначений для укладання керамічної та керамогранітної
плитки, натурального каменю великих розмірів, скляної та керамічної мозаїки на стіни і підлоги, як
всередині, так і зовні приміщень. Підходить для укладання “плитка по плитці” та підлог з підігрівом.
Продукт виготовлений із застосуванням технології зниження пилоутворення від компанії Litokol.
Продукт із наднизьким виділенням летких органічних сполук (ЛОС)
Витрати: 3,5 мм - 1,8 кг/м2 / 6 мм - 2,5 кг/м2 / 8 мм - 3 кг/м2 / 10 мм - 4 кг/м2 / подвійне нанесення - 5,5
кг/м2

Преимущества
✓
Однокомпонентний продукт, який підходить
для укладання мозаїки, керамогранітної та керамічної
плитки у плавальних басейнах, шляхом змішування
його з водою і без необхідності додавання латексу.
✓
Дрібнозернистість наповнювачів робить
продукт придатним для укладки скляної мозаїки за
допомогою 3,5 мм зазубреного шпателю.
✓
Спеціальні присадки, що містяться у продукті,
забезпечують відмінну кремову консистенцію та
гладкість суміші, котра наноситься за допомогою
зазубреного шпателю.

✓
Цей клеючий розчин демонструє відмінну
тиксотропність, що дозволяє укладати керамічну
плитку і мозаїку на стіни без використання
пластикових проставок
✓
Продукт з наднизьким виділенням летких
органічних сполук (ЛОС) Відповідає класу EC1PLUS,
згідно з протоколом EMICODE, і класу A+ (Émission
dans l’air intérieur – Норми Франції)

C2TE
S1

EN 12004

DUST

NO
VERTICAL
SLIP

REDUCTION

Під час укладання металевих елементів, чутливих до високої лужності цементу, або під час укладання
скляної мозаїки, рекомендується використовувати еластичний, двокомпонентний, реактивний клей
Litoelastic EVO, котрий запобігає зміні кольору та окисленню облицюваннь такого типу.
LITOELASTIC EVO
Високоефективний, білий, двокомпонентний, реактивний клей, призначений для облицювання
підлоги і стін як всередині, так і зовні приміщень, керамічною та керамогранітною плиткою всіх
типів, включаючи тонкі армовані плити, мозаїку, натуральний та штучний камінь, навіть на нетипові
основи, такі як дерево, метал або склопластик.
Підходить для укладання на існуючу плитку, для облицювання теплих підлог і басейнів. Продукт із
наднизьким виділенням летких органічних сполук (ЛОС).
Витрати: 3,5 мм - 1,8 кг/м2 / 6 мм - 2,5 кг/м2 / 8 мм - 3 кг/м2 / 10 мм - 3,5 кг/м2 / подвійне нанесення 5,5 кг/м2

R2T

EN 12004
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Заповнення швів
Плавальний басейн являє собою середовище, яке постійно піддається впливу агресивних хімікатів
через наявність у воді таких дезінфікуючих речовин, як хлор, регулятори кислотно-лужного балансу,
протигрибкові засоби, флокулянти тощо.
Саме тому компанія Litokol рекомендує використовувати Starlike® EVO для заповнення швів.
Продукт, відповідно до стандарту EN 13888 класифікується як RG (реактивна фуга), вирізняється
підвищеною хімічною та механічною стійкістю, повною адгезією до бокових сторін плиток або мозаїки і
нульовою абсорбцією, що робить фугу повністю непроникною та сприяє захисту шарів, що знаходяться
нижче.
Порівняно з традиційними цементними фугами, цей продукт забезпечує більшу міцність і сильно
знижує обсяги обслуговування. Епоксидний розчин Starlike® EVO також відмінно підходить для ремонту
пошкоджених швів у вже існуючому облицюванні.

STARLIKE® EVO

Переваги

✓
Starlike® EVO доступний у 41 кольорі. Тому
він може задовольнити будь-які естетичні запити.
✓
Цей продукт надзвичайно простий у
застосуванні та очищенні, навіть порівняно з
традиційними цементними фугами. Перешкоджає
потраплянню фарбувальних пігментів на керамічні
поверхні.
✓
Бактеріостатичний
продукт,
що
перешкоджає розмноженню грибків і плісняви.
✓
Завдяки виключно малому розміру мікрогранул
зі спеченого кварцу, цей продукт дозволяє отримати
надзвичайно гладкі та щільні покриття.
✓
Стабільне і рівномірне забарвлення всіх типів
плитки з унікальними хроматичними ефектами
✓
Підвищена механічна та хімічна стійкість.
✓
Стійкий до ультрафіолету

✓
Має нульову абсорбцію, що полегшує
очищення фуги, особливо в таких важких умовах
експлуатації, як плавальні басейни.
✓
Повна відсутність тріщин і порожнин після
затвердіння
✓
На відміну від інших епоксидних розчинів,
доступних на ринку, каталізатор (частина В) у
Starlike® EVO позначений лише як подразнююча
речовина. Цей продукт не є агресивним. Також він
повністю безпечний для навколишнього середовища.
✓      Starlike® EVO не класифікується як небезпечний
продукт, і тому не підпадає під транспортні
обмеження (класи ADR-ADN-IMDG-IATA).
✓     Продукт із наднизьким виділенням летких
органічних сполук (ЛОС). Відповідає класу EC1PLUS,
згідно з протоколом EMICODE, і класу А+ (Émission
dans l’air intérieur – Норми Франції)

У разі появи глянсових плям та
ореолів епоксидної смоли, що можуть
залишитися на поверхні облицювання
після використання Starlike® EVO, їх
можна видалити за допомогою чистячих
засобів Litonet EVO або Litonet Gel EVO
через 24-48 годин після виконання робіт з
заповнення швів.
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Class
COLDCOLLECTION

Class
WARMCOLLECTION

Glam
COLLECTION

100 Екстра білий

200 Аворіо

300 Пастельно-блакитний

102 Білий лід

202 Натурале

310 Сіро-блакитний

105 Титановий

205 Травертин

320 Кариби

110 Сірий перламутр

208 Пісочний

330 Волошковий

115 Сірий шовк

210 Сіро-бежевий

340 Денім

120 Свинець

215 Тортора

350 Сапфір

125 Серий цемент

225 Табако

400 Шавлія

130 Ардезія

230 Какао

410 Смарагд

140 Графіт

232 Кора дерева

420 Зелена трава

235 Кава

430 Зелена сосна

145 Чорний

Використання у
якості клею
Під час укладання тонкої скляної мозаїки
Starlike®EVO можна використовувати як
для укладання, так і для заповнення, що
перешкоджає
будь-яким змінам кольору через
витікання клею зі швів.

STARLIKE® EVO

500 Пудровий

Двокомпонентний, кислотостійкий, епоксидний розчин для укладання та заповнення швів керамічної та
керамогранітної плитки всіх типів, керамічної та скляної мозаїки і натурального каменю у плавальних
басейнах, клас R2T (високоефективний реактивний клей з нульовим вертикальним сповзанням), згідно
стандарту EN 12004, і RG ( реактивна фуга), згідно стандарту EN 13888.

RG

530 Аметист

550 Червоний

EN 13888

1-15
mm

R2T
EN 12004

0474

1/32”
5/8”

24 M
UV RESISTANT

WATERPROOF

+5°C /+35°C

PATENTED

700 Крістал
580 Терракота

600 Жовта ваніль

LITONET EVO / LITONET GEL EVO
800 Сірий

Рідкі миючі засоби, призначені для видалення плям і залишків епоксидних фуг з
керамічної та керамогранітної плитки всіх типів, мозаїки та натурального каменю.

810 Зелений

Витрата: 10-15 м²/л

820 Блакитний

825 Бежевий

830 Рожевий
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У якості альтернативи можна використовувати EpoxyÉlite EVO, двокомпонентний, кислотостійкий, епоксидний
розчин, що доступний у 8 різних кольорах, або високоефективні цементні фуги Stylegrout Tech, або Stylegrout 0-8,
що доступні у 20 дизайнерських кольорах

Герметизація швів

EPOXYÉLITE EVO
Двокомпонентний, кислотостійкий, епоксидний розчин для укладання і заповнення швів керамічної та
керамогранітної плитки і мозаїки зі швами шириною від 1 до 15 мм на стіни і підлоги як усередині, так і
зовні приміщень.
Продукт із наднизьким виділенням летких органічних сполук (ЛОС).

R2T

EN 12004

1-15
mm

RG

EN 13888

NO
VERTICAL
SLIP

WATERPROOF
WATERPROOF

0474

STYLEGROUT 0-8

Для компенсації переміщень та коливань всередині конструкції, котрі можуть вплинути на резервуар, у всіх кутах та
на стиках резервуара необхідно створити розширювальні шви.
Будь-які розділювальні шви також необхідно заповнити еластичним герметиком. У розширювальних швах між
керамічними плитками має бути влаштований шнур зі спіненного поліетилену Litogap. Де немає місця для прокладки
Litogap, необхідно прокласти поліетиленову плівку, щоб запобігти приклеювання герметика до основи шва.
Герметик повинен вільно переміщатися між двома сторонами шва, щоб компенсувати розтягування та стискання
конструкції. Відтак, герметик не має бути приклеєним до основи шва. В іншому випадку можуть виникнути тріщини
або розриви, котрі призведуть до відшарування герметика.

Високоефективна цементна фуга, призначена для заповнення швів шириною від 0 до 8 мм між
керамічними і керамогранітними плитками, керамогранітом, мозаїкою або натуральним каменем.
Ідеальна для гладких та щільних швів.
Продукт із наднизьким виділенням летких органічних сполук (ЛОС).
0-8
mm

CG2
WA

OTTOSEAL S70

EN 13888

STYLEGROUT TECH
Еластична, універсальна, цементна фуга, призначена для заповнення швів шириною до 20 мм між
керамічними і керамогранітними плитками, керамогранітом, мозаїкою, плитами або натуральним
каменем. Гідрофобна, що перешкоджає розмноженню грибків і плісняви, відмінно зберігає колір.
Рівномірно заповнює шви. Продукт із наднизьким виділенням летких органічних сполук (ЛОС).
0-20
mm

CG2
WA

EN 13888

Шви герметизуються нейтрально зшитим силіконом Ottoseal S70.
Продукт доступний на ринку в широкому асортименті кольорів. Він особливо стійкий до впливу дезінфікуючих
засобів, котрі постійно присутні у воді плавальних басейнів.
Щоб покращити герметизуючі властивості та міцність еластичного герметика на основі OttoseaL S70, на сторони шва
рекомендується нанести Ottoprimer 1218.

OTTOSEAL S70
Однокомпонентний нейтрально зшитий силіконовий герметик.

STARLIKE® EVO

OTTOSEAL S70

Витрата: Стиковий шов 5x5 мм, приблизно 12 погонних метрів з туби.
Кутовий шов 5x5 мм, приблизно 25 погонних метрів з туби.

OTTO PRIMER 1218
Однокомпонентний продукт, що являє собою синтетичну смолу на основі силікон-акрилового сополімеру у
розчиннику.
Витрата: приблизно 80-200 г/м2, залежно від абсорбції.
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2. Конструкції,
що зводяться
за допомогою
одноразових опалубок
34

За останні роки виникли нові технології, що дозволяють
об’єднати міцність бетону зі швидкістю зведення
бассейнів. З’явилася можливість будувати бетонні
басейни за допомогою одноразових опалубок.
Опалубку можна зробити з різних матеріалів (бетону,
полістирену або пропілену) і вона стане частиною
конструкції басейну.
Басейни з одноразовими опалубками складаються з
бетонної стіни, що знаходиться в конструкції з бетонної,
полістиренової або пропіленової опалубки.
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Для підвищення здатності вирівнюючого складу до деформації, розчин Litoplan Smart необхідно змішати
з латексом Latexkol у водній емульсії із заміною всієї води.
Після затвердіння поверхню можна гідроізолювати за допомогою гідроізолюючих розчинів Aquamaster,
Coverflex/Elastocem або Litoproof Extreme, використовуючи методи, описані у розділі ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ
ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ ВОДНИХ РЕЗЕРВУАРІВ.

STARLIKE® EVO

LITOPLUS K55

COVERFLEX /

ELASTOCEM /

AQUAMASTER /

+ LATEXKOL

LITOPROOF EXTREME

Для вирівнювання стін компанія Litokol пропонує цементний розчин з контрольованою усадкою
Litoplan Smart, призначений для створення армованого вирівнюючого шару з арматурною лугостійкою
склопластиковою сіткою Litomesh, товщиною від 2 до 25 мм.

+ LITOMESH

LITOPLAN SMART

Вирівнювання поверхонь

LITOPLAN SMART
Тиксотропна, цементна, вирівнююча суміш, придатна для використання як всередині, так і зовні
приміщень, товщиною шару від 1 до 25 мм. Продукт із наднизьким виділенням летких органічних
сполук (ЛОС).
Витрата: 1,6 кг/м2 на кожен мм товщини
CT
C16-F5

1-25
mm

EN 13813

LATEXKOL
Синтетичний латекс, що надає цементним клеєвим розчинам еластичність.

LITOMESH
Армуюча лугостійка сітка для конструкцій зі склопластику.
Розмір комірки сітки: 4x5 мм.
Габарити рулону: Довжина = 50 м - Висота = 1 м
ZavattiShop Structures
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3.Конструкції з
металу та
склопластику
38

Ще одним типом конструкції плавальних басейнів, у якості
альтернативи басейнам з армованого бетону, є басейни з
металоконструкцій.
У них необхідно використовувати сталь, стійку до корозії, та
класифіковану як AISI 316 або AISI 316L (низковуглецева)
нержавіюча сталь.
Нержавіюча сталь вже давно використовується у
будівництві. Вона дешева в обслуговуванні, має великий
строк служби, універсальна в обробці та зберігає міцність
за низьких температур.
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LITOELASTIC EVO
STARLIKE® EVO
OTTOSEAL S70

СТАЛЬ

Металеві конструкції
LITOELASTIC EVO
Басейни цього типу дозволяють укладати керамічну і керамогранітну плитку або мозаїку безпосередньо на метал,
за допомогою еластичного, реактивного, двокомпонентного клею Litoelastic EVO.

СТАЛЬ
STARLIKE® EVO

Його підвищена адгезія до основ всіх типів і найвища здатність до деформації після затвердіння надають клею
Litoelastic EVO властивість поглинати будь-які конструкційні зрушення або термічні розширення основи, що
забезпечує надійне та довготривале з’єднання.
Цей продукт також можна використовувати для вирівнювання/гідроізоляції. Для цього його необхідно нанести шаром
у 2-3 мм за допомогою сталевого гладкого шпателю.
Якщо основою підлоги є цементна стяжка, її необхідно гідроізолювати перед укладанням. Спочатку до стику між
цементною основою та сталевими стінами необхідно наклеїти стрічку Litoband SK Таре. Для цього використовуйте
клей Litoelastic EVO. Зв’язок стрічки Litoband SK між горизонтальним і вертикальним кутами конструкції посилюється
вставкою спеціальних елементів Litoband SK АI (внутрішній кут) та АE (зовнішній кут).
Після гідроізоляції всіх стикових з’єднань, необхідно гідроізолювати цементну поверхню за допомогою Elastocem/
Coverflex та лугостійкої склопластикової сітки Litomesh між двома шарами, або нанесення Aquamaster методом,
описаним у попередніх розділах, без використання сітки, з розривами у місцях наявності стрічки і з забезпеченням
повної гідроілояції. Потім, за допомогою еластичного, реактивного, двокомпонентного клею Litoelastic EVO необхідно
виконати облицювання.
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OTTOSEAL S70

LITOELASTIC EVO
LITOBAND SK TAPE
COVERFLEX
LITOMESH
COVERFLEX
ЦЕМЕНТНА СТЯЖКА
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STARLIKE® EVO
LITOELASTIC EVO

Конструкції зі склопластику
Склопластикові басейни виготовляються із шарів поліестерової смоли і склопластику, що наносяться на спеціальні
форми. Таким чином, резервуар виготовляється як єдина деталь, котрій можна надати індивідуального вигляду за
допомогою різних аксесуарів і фінішних покриттів.
Всі склопластикові басейни не є вільно стоячими. Зазвичай вони вкопуються у землю, а не ставляться над землею.
Оскільки такі басейни чутливі до просідань та опадання ґрунту, для зменшення цього ризику рекомендується
побудувати основу з армованого бетону і прикріпити до нього дно басейну.
Внутрішнє облицювання склопластикових басейнів виконується за допомогою нанесення зовнішнього шару з
гелькоуту (продукту на основі поліестеревої смоли), гладкого і приємного на дотик. Навіть в цьому випадку плитку
або мозаїку можна укладати безпосередньо за допомогою клею Litoelastic EVO, попередньо виконавши абразивну
обробку та видалив пил.
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LITOELASTIC EVO

Переваги

✓
Цей універсальний продукт підходить для
укладання всіх типів керамічної та керамогранітної
плитки, включаючи армовані тонкі плити або
натуральний камінь, включаючи прозору, у басейнах як
всередині, так і зовні приміщень.
✓
Продукт відрізняється винятковою клейовою
здатністю на гідроізолюючі мембрани, такі як
Aquamaster, Elastocem, Coverflex та Litoproof Extreme,
і навіть на нетипові основи, такі як листовий метал,
нержавіюча сталь, склопластик і дозволяє виконувати
гідроізоляцію
за
допомогою
двокомпонентних,
реактивних, епоксидно-поліуретанових мембран.
✓
Реактивний клей складається з подрібнених
наповнювачів, завдяки чому його дуже легко наносити,
що робить цей клей унікальним у своєму роді.

LITOELASTIC EVO
Високоефективний, білий, двокомпонентний, реактивний клей, призначений для облицювання
підлоги та стін як всередині, так і зовні приміщеннями, керамічною та керамогранітною плиткою
всіх типів, включаючи тонкі армовані плити, мозаїку, натуральний та штучний камінь навіть на
нетипові основи, такі як дерево, метал або склопластик.
Підходить для укладки на існуючу плитку, для облицювання теплих підлог і басейнів. Продукт із
наднизьким виділенням летких органічних сполук (ЛОС).
Витрата: 3,5 мм - 1,8 кг/м2 / 6 мм - 2,5 кг/м2 / 8 мм - 3 кг/м2 / 10 мм - 3,5 кг/м2 / подвійне нанесення 5,5 кг/м2

✓
Цей продукт відрізняється підвищеною
здатністю
до
деформації
та
відмінними
водовідштовхувальними властивостями
✓
Він не входить до переліку небезпечних
речовин і продуктів, і тому не підпадає під обмеження
щодо транспортування автомобільним, морським,
авіаційним чи залізничним транспортом. (ADR-ADRADN-IMDG-IATA).
✓
Підходить для укладання складних малюнків з
художньої мозаїки на склопластиковій сітці.
✓
Продукт із наднизьким виділенням летких
органічних сполук (ЛОС). Відповідає класу EC1PLUS,
згідно з протоколом EMICODE, і класу А+ (Émission
dans l’air intérieur – Норми Франції)
✓
Продукту присвоєно клас R2T, передбачений
Європейським стандартом EN 12004.

R2T

EN 12004

LITOELASTIC EVO FR
Високоефективний, двокомпонентний, реактивний клей для укладання всіх типів керамічної
та керамогранітної плитки, мозаїки, натурального та штучного каменю, на стіни і підлоги як
усередині, так і зовні приміщень, включаючи укладання на нетипові основи такі як дерево, метал і
склопластик. Підходить для укладки на існуючу плитку, для облицювання теплих підлог і басейнів.
Продукт із низькою швидкістю згоряння, що відповідає вимогам Директиви 2014/90/EU (MED),
згідно з Кодексом IMO 2010 FTP, придатний для використання на суднах. Продукт із наднизьким
виділенням летких органічних сполук (ЛОС).

0474

Витрата: 3,5 мм - 1,8 кг/м2 / 6 мм - 2,5 кг/м2 / 8 мм - 3 кг/м2 / 10 мм - 3,5 кг/м2 / подвійне нанесення 5,5 кг/м2

R2T

EN 12004

У випадку з басейнами або джакузі на яхтах і суднах рекомендується використовувати Litoelastic EVO
FR, що має низьку швидкість згоряння та відповідає вимогам Директиви 2014/90/EU (MED), відповідно до
Кодексу IMO 2010 FTP, і придатний для використання у морському середовищі.
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Протиковзка обробка зовнішніх облицювань
та сходів
Помилка у проєктуванні та виборі матеріалів для облицювання підлог або сходів може призвести до небезпеки того,
що поверхні стають слизькими під час зволоження.
Для вирішення цієї проблеми компанія Litokol пропонує продукт Litogrip Floor, призначений для утворення
довготривалого, протиковзкого покриття шляхом збільшення поверхневого опору оброблених керамогранітних
плиток.

LITOGRIP FLOOR
Протиковзка обробка плиток і мозаїки з керамограніту, граніту, кварцу.
Витрата: 15-20 м2/л

Обслуговування басейнів
Коли басейн не використовується, необхідно знизити рівень води до 10-15 см, спорожнити труби і
захистити басейн за допомогою листів пластику, укладених на поверхню води.
Не зливайте воду з басейну повністю, щоб конструкція не замерзла та, у випадку басейнів, встановлених
у землі, для запобігання контрудару прилеглого ґрунту, який може передатися на внутрішнє покриття і
пошкодити його. Покриття може розтріскатися, відшаруватися або вигнутися.
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Примітка:
Інформація, що наведена у цьому документі, була опублікована на підставі наявних у нас знань і досвіду, а
також на підставі наших технічних знань з укладання керамічної та керамогранітної плитки.
З огляду на певну кількість випадків і різні непередбачені події, що можуть виникнути, інформація, наведена
у цьому документі, носить виключно рекомендаційний характер. Тому, перед початком будь-яких монтажних
робіт, проєктувальник, відповідальний за укладку плитки, і керівник проєкту повинні затвердити найкращий
варіант проєкту.
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