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НАНЕСЕННЯ Перед нанесенням переконайтеся, що поверхня бетону повністю чиста і міцна. Видаліть пил або сміття, що

виникли в результаті заливки.

Розтягнути Litostop Water і закріпити його сталевими цвяхами приблизно через кожні 15-20 см.

Перекриття різних стрічок повинно бути не менше 5 см.

Товщина бетонної заливки для захисту Litostop Water повинна бути не менше 10 см.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ •  Не використовуйте Litostop Water в якості деформаційного або структурного стику

•  Litostop Water можна наносити на злегка вологі поверхні, але не у випадку, якщо структура занурена у
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Гідроізоляційні 
матеріали

Litostop Water
ГІДРОРОЗШИРЮВАЛЬНА ТЕРМОПЛАСТИЧНА СТРІЧКА
ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ ХОЛОДНИХ ШВІВ БЕТОНУВАННЯ 
В БЕТОННИХ ВИРОБАХ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ
ЗАСТОСУВАНЬ.

Стрічка на основі спеціальних модифікованих термопластичних еластомерів, гідророзширювальна, для

гідроізоляції холодних швів бетонування.

Особливо підходить як Гідростоп між цокольним поверхом і стінами по периметру бетонних басейнів.

УПАКОВКА Рулон 10 м

Підходить для герметизації критичних ділянок, таких як шви між новим і старим бетонуванням, шви між 

фундаментом і бетонними стінами.

Підходить як Гідростоп при будівництві басейнів, ванн, резервуарів і гідравлічних робіт в цілому.

Укладання Litostop Water
1 – Бетонна плита перекриття

2 – Litostop Water закріплений сталевими цвяхами

3 – Перекриття між рулонами > 5 см

•  Відмінна розширювальна здатність в результаті контакту з водою

•  Здатність до розширення завжди оборотна з плином часу, на відміну від класичних сполук на основі

  бентоніту натрію

•  Підходить як для одноразового, так і для постійного контакту з хлорованою водою

•  Адаптується до об'єму, визначеному обмеженням, та ідеально герметизує стики



ІНФОРМАЦІЯ ПРО
БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

Модифікований термопластичний еластомерСклад матеріалу

ЧервонийКолір

10 мДовжина рулону

5x20 ммРозміри

1,22 кг/дмПитома вага
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40169300Митний код

24 місяці в оригінальній упаковці в сухому місціТермін зберігання

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Розширювальна здатність

7 днів у дистильованій воді 500%

333%42 дні в лужних умовах

243%21 день в кислих умовах

Експансивний тиск 1,3 Н/мм
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Водонепроникність після установлення. Ширина шва: 0,25

мм

2,0 бар

Дозволені температури застосування Від +5°C до +50°C

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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 воду під час нанесення. У цьому випадку спочатку видаліть зайву воду

•  Переконатися, що на межі між стрічкою і бетоном немає забруднень кислотами або розчинниками

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

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

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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