
Litoband SK Pipes Collar

ОПИС Спеціальні прокладки для трубопроводів на основі нетканого матеріалу з гнучкою мембраною в центрі для

кращої герметичності.

ПЕРЕВАГИ /
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для герметизації трубопроводів різного діаметру.

НАНЕСЕННЯ

•  Може використовуватися з усіма типами гідроізоляційних мембран типу Elastocem, Coverflex, Litoproof

  Plus, Litoproof Extreme, Hidroflex і Aquamaster EVO

УПАКОВКА Коробка 25 шт.
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СПЕЦІАЛЬНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ МУФТИ ДЛЯ 
ІДЕАЛЬНОЇ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ ТРУБОПРОВОДІВ ДЛЯ 
ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ.

Гідроізоляційні
матеріали

СФЕРА
ЗАСТОСУВАННЯ

 

 

Система гідроізоляції рідкими еластичними мембранами Elastocem, Coverflex, Hidroflex і
Aquamaster EVO
Для герметизації підлогових і настінних труб встановіть елементи Litoband SK Pipes Collar відповідного

діаметру на свіжий шар гідроізоляційної мембрани.

Нанесіть рідку мембрану пензлем, валиком або шпателем на труби, прожектори або наскрізні тіла, які

потрібно герметизувати, відповідні ущільнювальні муфти Litoband SK Pipes Collar на шар свіжої мембрани.

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

Нанесіть шар рідкої мембрани Hidroflex пензлем, валиком або шпателем на кути, проходи трубопроводів,

стоки і стики між полотнами, щоб утопити всі елементи Litoband SK.

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

Потім можна приступити до нанесення першого шару водонепроникної оболонки на всю поверхню.

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

зазначених продуктів.

Система гідроізоляції мембранами в рулонах Litoproof Plus або Litoproof Extreme
У місцях стоків і труб виріжте лист Litoproof 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 Pipes Collar до мембрани Litoproof рекомендується 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 невилику кількість води для швидкої

ретикуляції і прикладіть муфту 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 Extreme можна за допомогою клею

Litoband  Koll, нанесеного зубчастим шпателем 3,5 мм.

Після нанесення клею Litoband Koll притисніть 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 Extreme, попередньо необхідно вирізати

центральний отвір різаком з діаметром, відповідним розміру зливу. 

Для правильного використання продуктів завжди звертайтеся до відповідних технічних карт.



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

Склад матеріалу Термопластична еластомерна тканина в поєднанні з двома

шарами нетканого поліпропіленового полотна.

Колір Білий

Митний код 59119099

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

прямого впливу світла. Боїться морозу.

SK 8 Загальний розмір 120 x 120 мм

Товщина 0,55 мм

Вага 19,0 г/шт.

Вага

44,0 г/шт.

Діаметр гнучкої зони 25 мм

Діаметр отвору 8 мм

Діаметр трубопроводів 15 - 20 мм

SK 35 Загальний розмір 250 x 250 мм

Товщина 0,60 мм

Діаметр гнучкої зони 65 мм

Діаметр отвору 35 мм

Діаметр трубопроводів 45 - 60 мм

SK 65 Загальний розмір 250 x 250 мм

Товщина 0,60 мм

Вага 44,0 г/шт.

Діаметр гнучкої зони 130 мм
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•  Більш детальну інформацію про гідроізоляцію внутрішніх і зовнішніх вологих приміщень див. в

   інструкціях в каталозі користувача Litokol

•  Захистіть гідроізоляцію від дощу протягом перших 24 годин після застосування

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

   каменю або мозаїки

•  У спекотному кліматі зберігайте упаковку продукту в прохолодному і захищеному від сонця місці перед

   використанням

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

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

#Водонепроникне укріплення наскрізних трубопроводів у внутрішніх і зовнішніх приміщеннях, що підлягають

гідроізоляції, повинно бути виконано шляхом вставки водонепроникної герметизуючої прокладки, що

складається з термопластичного еластомеру, з'єднаного зі стійкою до лугів тканиною типу Litoband SK Pipes

Collar компанії Litokol S.p.A.

Система гідроізоляції згідно з ETAG 022 рідкою мембраною Aquamaster EVO
Нанесіть ґрунтовку Primer SK за допомогою валика або пензля безпосередньо на основу, яка повинна бути

гідроізольована, в два послідовних шари, з витратою 150 г/м

2  
на кожен шар.

Другий шар повинен наноситися після висихання першого, тобто, приблизно через 30 хвилин в залежності

від умов температури і вологості.

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

Фіксувати прокладки Litoband SK pipes Collar рекомендується гібридним клеєм на основі MS полімеру Litosіl

MS, нанесеного зубчастим шпателем 2 мм.

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

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

закругленими краями, уникаючи утворення складок або бульбашок.

Потім можна приступити до нанесення першого шару водонепроникної оболонки на всю поверхню.

Для отримання гідроізоляції, що відповідає стандарту ETAG 022 Частина 1, необхідно нанести два

послідовні шари еластичних мембран Hidroflex або Aquamaster EVO на два сухих шара Primer SK.

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

зазначених продуктів.

Зверніться до посібника із застосування «Гідроізоляційних систем Litokol» для правильного нанесення і

установлення ущільнювальних стрічок і спеціальних прокладок.

Діаметр отвору 65 мм

Діаметр трубопроводів 75 - 110 мм



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

ХАРАКТЕРИСТИКИ DIN 527-3100%

600% DIN 527-3

Стійкість до тиску води

DIN EN 1928 - версія B> 1,5 бар

ТАБЛИЦЯ ХІМІЧНОЇ
СТІЙКОСТІ

Активна речовина

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

Внутрішній методГідрохлористоводнева кислота 3% +

Внутрішній методСірчана 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

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.
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Робоча температура  Від -30°C до +90°C

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Відносне подовження при розриві (тканина)

Відносне подовження при розриві (гнучка зона)

Картка  n. 614
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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

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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