
ОПИС Litoproof Plus - це гідроізоляційна мембрана в рулонах, що складається з двох зовнішніх шарів нетканого

поліпропіленового полотна, зварених термозварюванням з внутрішнім шаром поліетилену, що гарантує

повну гідроізоляцію поверхонь.

ПЕРЕВАГИ /
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СФЕРИ
ЗАСТОСУВАННЯ

ПРОЄКТУВАННЯ
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНОЇ
СИСТЕМИ
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Гідроізоляційні 
матеріали

Litoproof Plus
МЕМБРАНА В РУЛОНАХ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ПІД
УКЛАДАННЯ ПЛИТКИ. ДЛЯ ВНУТРІШНІХ 
ПРИМІЩЕНЬ.

•  Підходить для покриття поверх старих підлог

•  Легкість і швидкість укладання. Завдяки сантиметровим краям забезпечує ідеальне вирівнювання

   рулонів між собою

•  Гарантує максимальну безпеку гідроізоляції при постійній товщині

УПАКОВКА Рулон 10 і 30 м

2  
(ширина рулону = 1 м)

Сфери застосування
Внутрішні

Підлоги і стіни

Підлоги з підігрівом

Внутрішні вологі зони (ванні кімнати, душові кабіни)

Перекриття старих підлог

СПА і Хамами

Житлове, громадське, комерційне будівництво

Промислові підлоги

Відповідні основи:
Цементні стяжки

Самовирівнювальні підлоги

Цементні вирівнювальні суміші

Існуючі плитки

Існуючі плитки з мармурової крихти

Системи обігріву

Бетон

Гіпсокартон

Фіброцементні плити

Штукатурка на основі гіпсу

Ніздрюватий бетон

Цементні штукатурки

Морські багатошарові панелі

Дерев'яні панелі

Довговічність керамічної плитки може бути гарантована тільки завдяки правильному проєктуванню та

підготовці до 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, довговічності та якості.

У разі укладання плит великих розмірів або плит з керамограніту малої товщини ми рекомендуємо вам

звернутися до параграфів 7.13.8 і 7.13.9 стандарту UNI 11493. Деякі виробники тонких плит також

пропонують посібники з укладання, в яких вказані класи використовуваних клеїв в залежності від формату,

характеристик плит і передбачуваного використання.

Як приклад, наводяться деякі приписи, які повинні бути прийняті в цілому.

Основи

Перед укладанням переконайтеся, що основи чисті, без крихких частин, досить сухі і затверділі, плоскі і на

необхідному рівні, і що вони мають достатню механічну міцність в залежності від передбачуваного

використання плитки. Перед нанесенням перевірте гігрометром, щоб залишкова вологість основи не

перевищувала 3% CM; на основах з ангідриту 0,5% CM; на основах з ангідриту, що містять системи нагріву

0,2% CM. (СМ = одиниця вимірювання карбідного гігрометра).



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

вимогам.

В особливо спекотному кліматі (T>35°C) слід укладати в ранкові години.

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.

Деформаційні шви
Переконайтеся, що периметральні, деформаційні, розділові і структурні еластичні стики правильно

спроєктовані і підготовлені. Як правило, повинні бути передбачені розділові стики для ділянок 20-25 м
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всередині.

Гідроізоляція деформаційних швів повинна бути виконана шляхом вставки омега-зігнутої гідроізоляційної

стрічки Litoband SK Tape всередину шва. Щоб зменшити товщину, та дозволити силіконовому герметику

прилипати тільки до сторін плитки, перед герметизацією вставте ущільнювальний шнур Litogap з 

діаметром, відповідним ширині шва. Litokol пропонує силіконовий герметик Ottoseal S100/S105 кислотної

ретикуляції.

У разі гідроізоляції у внутрішніх приміщеннях з підвищеною вологістю, таких як ванні кімнати і душові кабіни,

необхідно приділяти велику увагу герметизації критичних точок, таких як кути, водостоки, проходи труб і

деформаційні стики.

Litokol пропонує широкий спектр герметизуючих елементів, які повинні бути розміщені на гідроізоляційній

мембрані. У цей асортимент входять такі елементи:

Litoband SK Tape: гідроізоляційна стрічка з подвійним шаром поліпропіленової тканини і водонепроникною

термопластичною еластомерною плівкою всередині, для кутових і деформаційних стиків.

Litoband SK для внутрішніх (АI) і зовнішніх (АE) кутів: попередньо сформовані елементи для гідроізоляції

кутів з нетканого матеріалу, покритого водонепроникною гумою.

Litoband SK Self-Adhesive Drains Collar: самоклейка бутилова дренажна прокладка, стійка до старіння, для

гідроізоляції водостоків різних розмірів і з різних матеріалів (ПВХ, метал). Підходить для застосування в

умовах низького тиску води.

Litoband SK Pipes Collar: спеціальні ущільнення для трубопроводів на основі нетканого матеріалу з гнучкою

мембраною в центрі, для гідроізоляції трубопроводів різних діаметрів.

Litoband Tape: гідроізоляційна стрічка з подвійним шаром поліпропіленової тканини і водонепроникною 

бутиловою вставкою всередині, для кутових і деформаційних стиків.

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

витриманими 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.

У разі поверхонь, схильних до частого потрапляння вологи, таких як балкони, тераси, підлоги в душових

тощо, переконайтеся, що ухили і розміри дренажних систем достатні для забезпечення правильного

відтоку

води і відповідають площі відкритої поверхні і максимально очікуваними умовами намокання. Як правило,

ухил 1-1,5% достатній для забезпечення належного відведення води. Будь-яке впорядкування цементних

основ або створення ухилів можна виконати за допомогою вирівнювальної суміші швидкого тужавлення

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 цементних основ, що виділяють поверхневий пил, їх необхідно попередньо обробити готовою

довикористання закріплюючою ґрунтовкою у водній дисперсії Primer C

•   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

•   Будь-які тріщини або розтріскування повинні бути зашпаровані за допомогою Multifondo EVO (свіжу

поверхню грунтовки після нанесення слід посипати піском або сухим кварцом фракцією 0,4-1 мм)

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

зазначених продуктів.
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НАНЕСЕННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ВАННИ/ДУША
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Гідроізо  1ляція ванної/душу
1 – Основа                                  8 – Litoband SK Pipes Collar

2 – Стяжка  9 – Клей класу C2 / R2

3 – Клей класу C2 / R2  10 – Водостічний трап

4 – Litoproof Plus                        11 – Плитка/Мозаїка

5 – Litoband Koll  12 – Starlike EVO / EpoxyElite EVO / StyleGrout

6 – Litoband SK Tape  13 – Ottoseal S70

7 – Litoband SK Corner IC

Укладання мембрани
Вибір клею, за допомогою якого можна прикріпити мембрану до основи, залежить від типу основи.

Для більшості основ можна використовувати клей класу C2 згідно з UNI EN 12004.

Для правильного вибору використовуваного клею див. технічні карти продуктів.

Нанесіть клей на основу за допомогою відповідного зубчастого шпателя, зазвичай рекомендується 3,5 мм,

укладіть попередньо відрізане полотно необхідної довжини, дотримуючись часу відкритого шару клею,

притискаючи його гладким шпателем із закругленими краями або валиком від центру до краю, виштовхуючи

назовні надлишки клею і уникаючи утворення складок або бульбашок.

Полотна повинні бути укладені стик в стик.

Для правильного розміщення використовуйте сантиметрові поділки на краю полотна.

Після укладання відразу захистіть поверхню мембрани від частого ходіння і прямих подряпин за допомогою

дощок або панелей.

Для того, щоб приступити до герметизації між полотнами, не потрібно чекати, поки клей, використаний для

укладання полотна, затужавіє.



Герметизація периметра між полотнами

Нанесіть спеціальні деталі з самоклейкого бутилу Litoband S.A.T. на внутрішні або зовнішні кути Litoband 

S.A.T. - AI (внутрішній кут) і Litoband S.A.T. - AE (зовнішній кут). Частково зніміть один з двох країв захисної 

прокладки і встановіть кут, добре натиснувши від найбільш внутрішньої точки до зовнішньої сторони, 

уникаючи утворення складок або бульбашок. Видаліть інший край вкладиша і повторіть операцію.

Далі приступаємо до розміщення стрічки Litoband S.A.T. на стиках між полотнами, всіх з'єднань між 

підлогою-стіною і стіною-стіною, обрізавши її до потрібної довжини і перекривши не менше ніж на 5 см на 

попередньо зафіксованих внутрішніх і зовнішніх кутах. Також в цьому випадку частково зніміть захисну 

підкладку і закріпіть стрічку на одній частині з'єднання, уникаючи утворення складок або бульбашок. Зніміть

другу половину захисного вкладиша і закріпіть стрічку на вертикальній частині з'єднання. 

Як альтернатива:

Нанесіть водонепроникний клей Litoband Koll зубчастим шпателем 3,5 мм по кутах і встановіть внутрішні і

зовнішні кути Litoband SK АI і АE.

Після нанесення клею Litoband Koll встановіть спеціальні деталі Litoband SK АI і АE, притиснувши їх

гладким сталевим шпателем із закругленими краями, уникаючи утворення складок або бульбашок.

Аналогічним чином встановіть гідроізоляційну стрічку Litoband SK Tape, попередньо обрізану за розміром,

на свіжий шар Litoband Koll на стиках між полотнами і в усі кути між стінами і стіною/підлогою, 

перекриваючи її на кілька сантиметрів кутові елементи Litoband SK АI і АE.

Після нанесення клею Litoband Koll прикладіть стрічку Litoband SK Таре, притискаючи її гладким сталевим

шпателем із закругленими краями, уникаючи утворення складок або бульбашок.

Як альтернатива:

Нанесіть клей-герметик Litosil MS зубчастим шпателем 3,5 мм по кутах і встановіть внутрішні і зовнішні кути

Litoband SK АI і АE.

Після нанесення герметика-клею Litosil MS помістіть спеціальні деталі Litoband SK АI і АE, натиснувши на 

них гладким сталевим шпателем із закругленими краями, уникаючи утворення складок або бульбашок.

Аналогічним чином встановіть гідроізоляційну стрічку Litoband SK Tape, попередньо обрізану за розміром,

на свіжий шар герметика-клею Litosil MS на стиках між полотнами і в усіх кутах між стінами і

стіною/підлогою, перекриваючи нею на кілька сантиметрів кутові елементи Litoband SK АI та АE.

Після нанесення герметика-клею Litosil MS прикладіть стрічку Litoband SK, притискаючи її гладким 

сталевим шпателем із закругленими краями, уникаючи утворення складок або бульбашок.

Для правильного використання продуктів завжди звертайтеся до відповідних технічних карт.

Після укладання відразу захистіть поверхню оболонки від частого ходіння і прямих подряпин за допомогою

дощок або панелей.

Створивши ідеальну гідроізоляцію і зробивши необхідні перекриття в кутах і стиках, можна приступати до

укладання покриття.

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

укладання оболонки, затужавіє.

Для правильного використання продуктів завжди звертайтеся до відповідних технічних карт.

Герметизація наскрізних тіл
У місцях стоків і труб виріжте лист Litoproof Plus необхідного діаметру.

При наявності проходів труб, стоків, точкових світильників тощо, встановіть спеціальні ущільнювальні

деталі Litoband SK Pipes Collar і Litoband SK Self-Adhesive Drains Collar.

Для герметизації трубопроводів встановіть елементи Litoband SK Pipes Collar відповідного діаметру.

Фіксувати прокладки Litoband SK Рipes Collar до мембрани Litoproof Plus за допомогою гібридного клею на 

основі MS полімеру Litosil MS, нанесеного за допомогою зубчастого шпателя товщиною 2 мм.

Після нанесення клею Litosil MS розпорошіть на поверхні невелику кількість води для швидкої ретикуляції і 

нанесіть прокладки Litoband SK Pipes Collar, притиснувши їх гладким сталевим шпателем із закругленими 

краями, уникаючи утворення складок або бульбашок.

Як альтернатива:

Фіксувати прокладки Litoband SK Pipes Collar до мембрани Litoproof Plus за допомогою клею Litoband Koll,

нанесеного зубчастим шпателем 3,5 мм.

Після нанесення клею Litoband Koll нанесіть прокладки Litoband SK Pipes Collar, натиснувши на них гладким

сталевим шпателем із закругленими краями, уникаючи утворення складок або бульбашок.

Зливи в підлозі повинні бути герметизовані самоклейким бутиловим листом Litoband SK Self-Adhesive

Drains Collar, приклеєним безпосередньо до полотна Litoproof Plus, попередньо вирізати центральний отвір

різаком з діаметром, відповідним розміру зливу.

Як альтернатива:

Для герметизації труб і наскрізних елементів нестандартних розмірів і/або форм створіть з'єднання між 

елементом і водонепроникною мембраною за допомогою готового до використання клею-герметика Litosil 

MS.

Для правильного використання продуктів завжди звертайтеся до відповідних технічних карт.
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СИСТЕМА ВОЛОГИХ ДІЛЯНОК LITOKOL - ETAG 022 ЧАСТИНА 2

Попередньо відріжте гідроізоляційне полотно Litoproof Plus по довжині ділянок, що підлягають гідроізоляції

(стіни і підлога).

Нанесіть рідку мембрану Hidroflex за допомогою ролика на основу, яка повинна бути гідроізольована, в

кількості близько 1 кг/м

2  
і негайно прикладіть полотно Litoproof Plus до того, як рідка мембрана сформує

поверхневу плівку.

Використовуйте гладкий шпатель, щоб полотно повністю приклеїлося до рідкої мембрани, виштовхуючи

повітря.

При укладанні полотна Litoproof Plus повинні примикати один до одного.

У місцях стоків і проходу труб виріжте лист Litoproof Plus необхідного діаметру.

Нанесіть рідку мембрану Hidroflex пензлем по кутах і встановіть внутрішні і зовнішні кути Litoband SK для

внутрішніх кутів (AI) і зовнішніх кутів (AE) на шар свіжої мембрани.

Прикладіть достатній тиск, щоб уникнути утворення бульбашок повітря або складок.

Аналогічним чином встановіть гідроізоляційну стрічку Litoband Tape, попередньо відрізану за розміром, на

свіжий шар Hidroflex в усіх кутах між стінами і стіною/підлогою, перекриваючи її на кілька сантиметрів по

раніше встановленим кутам Litoband SK АI та АE .

Прикладіть достатній тиск, щоб уникнути утворення бульбашок повітря або складок.

Герметизуйте стики між полотнами Litoproof Plus, наносячи шар Hidroflex на шви шириною не менше 14 

сантиметрів і наклавши ущільнювальну стрічку Litoband Tape.

Прикладіть достатній тиск, щоб уникнути утворення бульбашок повітря або складок.

Для герметизації підлогових і настінних труб встановіть елементи Litoband SK Pipes Collar відповідного

діаметру на свіжий шар Hidroflex.

Зливи в підлозі повинні бути герметизовані самоклейким бутиловим листом Litoband SK Self-Adhesive

Drains Collar, приклеєним безпосередньо до основи, попередньо вирізати центральний отвір різаком з

діаметром, відповідним для розміру зливу.

Самоклейкий бутиловий лист необхідно вивернути всередину зливу.

Прикладіть достатній тиск, щоб уникнути утворення бульбашок повітря або складок.

Нанесіть шар рідкої мембрани Hidroflex пензлем або валиком на кути, проходи трубопроводів, стоки і стики

між полотнами, щоб утопити всі елементи Litoband SK.

Рідка мембрана Hidroflex повинна покривати область на кілька сантиметрів ширше, ніж у аксесуарів.

Дочекайтеся повного висихання другого шару, перш ніж приступати до укладання керамічної плитки. Для

кінцевої товщини 1 мм загальний час висихання при температурі +23°C становить близько 16 годин.

Система вологих зон Litokol - ETAG 022 частина 2
1 – Стяжка

2 – Hidroflex (1-й шар)

3 – Litoproof Plus

4 – Litoband SK Self-Adhesive Drains Collar

5 – Hidroflex (1-й шар)

6 – Litoband SK АI

7 – Litoband Tape

8 – Litoband SK Pipes Collar

9 – Hidroflex (2-й шар)

10 – Клей класу C2 / R2

11 – Плитка

12 – Starlike EVO / EpoxyElite EVO / StyleGrout

13 – Ottoseal S70



УКЛАДАННЯ
ПЛИТКИ
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Гідроізоляція розділових швів
1 – Стяжка

2 – Стик

3 – Клей класу C2 / R2

4 – Litoproof Plus

5 – Litoband Koll / Litosil MS

6 – Litoband SK Tape

7 – Litogap

8 – Клей класу C2 / R2

9 – Плитка

10 – Ottoseal S70

Гідроізоляція стоків
1 – Стяжка

2 – Клей класу C2 / R2

3 – Litoproof Plus

4 – Litoband SK Self-Adhesive Drain Collar

5 – Клей класу C2 / R2

6 – Плитка

7 – Ottoseal S70

FOCUS

Гідроізоляція наскрізних тіл
1 – Основа

2 – Клей класу C2 / R2

3 – Litoproof Plus

4 – Litoband Koll / Litosil MS

5 – Litoband SK Pipes Collar

6 – Клей класу C2 / R2

7 – Плитка

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 клеївкласу 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) найкращє підійдуть еластичні клея класу S1 або

високоеластичні класу S2.

Плитки мають бути укладені при повному заповненні за допомогою техніки подвійного нанесення і 

створення швів з шириною, що підходить для їх розміру. Для правильного вибору використовуваного клею

див. технічні карти продуктів.



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

Зовнішній вигляд Еластомерна поліетиленова тканина в поєднанні з двома

шарами нетканого поліпропіленового полотна.

Колір Сірий

Митний код 56021090

Термін зберігання 24 місяці в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла і

прямого впливу світла. Боїться морозу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Довжина рулону 10 та 30 м

Ширина рулону 100 см

Товщина 0,50 мм

Вага 200 г/м

2

Дозволені температури застосування Від +5°C до +30°C

Робоча температура Від -30°C до +90°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ 60%

DIN EN ISO 527-3

70%

DIN EN ISO 527-3

Поздовжнє розривне навантаження

270 Н / 50 мм

DIN EN ISO 527-3

Бічне розривне навантаження

170 Н / 50 мм

DIN EN ISO 527-3

Опір поздовжньому відриву

65 Н

EN 12310-2

Опір бічному відриву

110 Н

EN 12310-2

Стійкість до тиску води

≥ 1,5 бар

DIN EN 1928 - версія B

Проникність для водяної пари "Sd"

≥ 75 м

DIN EN 1931

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% + Внутрішній метод

Гіпохлорит натрію 0,3 г/л + Внутрішній метод

Солона вода (20 г/л морської солоної

води)

+ Внутрішній метод

Луг + ETAG 022

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

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

   каменю або мозаїки

•  Наносити продукт при температурі від +5°C до +30°C

•  Якщо ви використовуєте мембрану Hidroflex для склеювання Litoproof Plus, переконайтеся, що основа

   достатньо вбирає вологу, щоб мембрана могла висохнути

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

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

#Гідроізоляція внутрішніх вологих приміщень, таких як ванні кімнати і душові кабіни, де очікується

подальше укладання керамічних матеріалів, натуральних каменів і мозаїки, повинна бути виконана 

гідроізоляційною мембраною в рулонах типу Litoproof Plus компанії Litokol S.p.A.

Відносне подовження при поздовжньому розриві

Відносне подовження при бічному розриві
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ТОВ «Літокол Плюс»

м. Київ, Україна

вул. Маричанська,18

тел. (044) 258-78-96

ufficio@litokol.kiev.ua

www.litokol.ua

Картка  n. 620
Редакція  n. 0
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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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