
Litoband SK Net
АРМУЮЧА СТРІЧКА ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ.

ОПИС

ПЕРЕВАГИ /
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СФЕРИ
ЗАСТОСУВАННЯ

НАНЕСЕННЯ

Гідроізоляційні
матеріали

Перфорована стрічка з подвійним шаром поліпропіленової тканини, стійка до лугів.

•  Армована стрічка з мікроперфорацією

•  Сертифікат ETAG 022 - частина 1 разом з Aquamaster EVO для гідроізоляції внутрішніх вологих зон

•  Ідеально підходить для виконання стиків і з'єднань в декоративних системах SpazioContinuo.

УПАКОВКА Рулон 10 м

Litoband SK Net використовується в поєднанні з гідроізоляційною мембраною Aquamaster EVO для 

герметизації у внутрішніх вологих приміщеннях стиків між гіпсокартонними панелями, фіброцементом, 

деревом тощо в якості підсилювального елемента.
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Aquamaster EVO
Нанесіть гідроізоляційну мембрану на стики між панелями приміщень, що підлягають гідроізоляції,

товщиною не менше 1 мм, на яку слід нанести герметизуючу стрічку Litoband SK Net, добре натискаючи за

допомогою шпателя, не залишаючи зазорів або складок.

Переконайтеся, що гідроізоляційна мембрана не утворила поверхневу плівку, яка не дозволила б приклеїти

стрічку.

В цьому випадку гідроізоляційна мембрана повинна повністю покрити стрічку.

Spaziocontinuo
ОДНОКОМПОНЕНТНІ СИСТЕМИ
Нанесіть стрічку Litoband SK NET (втопивши її всередині першого шару шпаклівки Rasante Parete EVO) в

таких випадках:

•   у внутрішніх і зовнішніх кутах стін і/або ніш.

•   в стиках між гіпсокартонними панелями, попередньо не з'єднаними самоклейкою сіткою.

  •   у стиках між полегшеними панелями типу WEDI або Schlüter, якщо вони не були попередньо "армовані".

У разі прилеглих стін необхідно вставити армуючу стрічку Litoband SK NET на внутрішні і зовнішні кути,

втопивши її в першому шарі Rasante Parete EVO.Стрічка вставляється, щоб запобігти можливій передачі

тріщин на поверхні полімерного покриття післязатвердіння, через рух або вібрації конструкції.

ДВОКОМПОНЕНТНІ ТА ТРИКОМПОНЕНТНІ СИСТЕМИ
Герметизація стиків
При нанесенні першого шару Multifondo EVO можна одночасно герметизувати статичні з'єднання:

•   вставити всередині шва шнур зі спіненого поліетилену Litogap (розташуйте його на глибині не менше

  ширини шва).

•   заповнити стик за допомогою Multifondo EVO.

•   на стику нанести армуючу стрічку з мікроперфорацією Litoband SK NET, намагаючись втопити її  

      всередині вирівнювання, виконаного Multifondo EVO.

З'єднання між панелями
Переконайтеся, що стики між панелями були попередньо укріплені за допомогою самоклеючої сітчастої 

стрічки (якщо стики не укріплені, необхідно їх укріпити, вставивши Litoband SK NET всередину Multifondo 

EVO).



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

#Водонепроникне укріплення стиків між панелями у внутрішніх приміщеннях, що підлягають гідроізоляції

відповідно до ETAG 022 - частина 1, повинно бути виконано шляхом вставки мікроперфорованої стрічки, що

складається з тканини, стійкої до лугів типу Litoband SK Net компанії Litokol S.p.A.

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

Поліпропіленова неткана тканинаСклад матеріалу

БілийКолір

10 мДовжина рулону

Загальна ширина 100 мм

6,6 г/мВага

0,25 мм

56031490

Без обмежень в оригінальній упаковці в сухому місці

Від -5°C до +35°CРекомендовані температури застосування

ХАРАКТЕРИСТИКИ Опір поздовжньому відриву

DIN EN ISO 527-3200 Н/50 мм

Опір відриву

100 Н/50 мм DIN EN ISO 527-3

DIN EN ISO 527-322%

90%

DIN EN ISO 527-3

DIN EN ISO 4892-2500 год

ТАБЛИЦЯ ХІМІЧНОЇ
СТІЙКОСТІ

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

Внутрішній метод+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 метод0Гідроксид калію 20%

Внутрішній метод+Гіпохлорит натрію 0,3 г/л

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.

Гідроізоляційні матеріали Litoband SK Net 2

Сполучення стіна/підлога
Якщо ви хочете надати полімерному покриттю безперервність від підлоги до стіни або у випадку суміжних 

стін або за наявності підвищень над поверхнею укладання, таких як сходи, декоративні конструкції тощо, 

необхідно вставити армуючу стрічку Litoband SK NET, втопивши її в першому шарі Multifondo EVO.

Стрічка вставляється, щоб уникнути можливу передачі тріщин на поверхню полімерного покриття після 

затвердіння через рухи або вібрацію конструкції.

Якщо є цементна стяжка з елементами нагріву, не рекомендується надавати безперервність полімерній 

системі між стіною та підлогою, оскільки навіть смуги може бути недостатньо, щоб уникнути появи тріщин 

або тріщин.

 
   
 
 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Робоча температура  Від -5°C до +90°C

Товщина

Митний код стрічки

Термін зберігання

Відносне подовження при поздовжньому розриві

Відносне подовження при бічному розриві

Стійкість до ультрафіолетового випромінювання

Картка n. 613
Редакція n. 0
Дата: Січень 2021

•  Більш детальну інформацію про гідроізоляцію внутрішніх і зовнішніх вологих приміщень див. в

  інструкціях в каталозі користувача Litokol

•  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.


