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Гідроізоляційні
матеріали

СПЕЦІАЛЬНА САМОКЛЕЙЮЧА ПРОКЛАДКА ДЛЯ
ІДЕАЛЬНОЇ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ ЗЛИВІВ НА 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЇНИХ МЕМБРАНАХ ДЛЯ
ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ.

•  Легкість і швидкість укладання

•  Ідеально прилипає до різних типів основи, як абсорбуючих, так і не абсорбуючих, таких як: цементна

   стяжка і штукатурка, бетон, цегляна кладка, фіброцементні панелі, метал, пластик, кераміка,

     натуральний камінь

•  Захисна підкладка з краями, що перекриваються на задній стороні, дозволяє легко знімати і

   встановлювати муфту

УПАКОВКА Коробка 25 шт.

Litoband SK Self-Adhesive Drains Collar є невід'ємною частиною гідроізоляційної системи для балконів і

терас, що складається з полотна Litoproof Extreme.

Також підходить для гідроізоляційних систем вологих зон внутрішніх приміщень, що складаються з

еластичних мембран Hidroflex і Aquamaster EVO, а також полотна Litoproof Plus.

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

витриманими і вільними від вологи.

Якщо основа нерівна або висота неправильна, їх 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 відповідно з шириною відкритої площі 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
•  У разі цементних основ, що виділяють поверхневий пил, їх необхідно попередньо обробити готовою до

  використання закріплюючою ґрунтовкою у водній дисперсії Primer C. Дайте ґрунтовці висохнути протягом

  як мінімум 4 годин перед нанесенням Litoband SK Self-Adhesive Drains Collar. Керамічні, металеві або

  пластикові поверхні повинні бути очищені і знежирені відповідними миючими засобами або

  розчинниками

•  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, посипати

  ще свіжу поверхню піском або сухим кварцом з розміром частинок 0,4-1 мм

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

зазначених 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

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

Еластичний самоклейкий бутилкаучук в поєднанні з двомаСклад матеріалу

шарами нетканого поліпропіленового полотна

СірийКолір

370 мм

370 мм

217 г/шт.

1,3 мм

56031490

24 місяці в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла і

прямого впливу світла. Боїться морозу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Від +5°C до +30°CРекомендовані температури застосування

Робоча температура Від -5°C до +60°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ Внутрішній метод

Тест Peel на нейтральній підкладці з ПВХ > 10 Н/20 мм

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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НАНЕСЕННЯ Система гідроізоляції рідкими еластичними мембранами Elastocem, Coverflex, Hidroflex і
Aquamaster EVO
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, 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.

Система гідроізоляції мембранами в рулонах Litoproof Plus або Litoproof Extreme
У місцях стоків і труб виріжте лист Litoproof необхідного діаметру.

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

Drains Collar, приклеєним безпосередньо до полотна Litoproof Extreme, попередньо вирізати центральний

отвір різаком з діаметром, відповідним для розміру зливу.

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

Для правильного використання продуктів завжди звертайтеся до відповідних технічних карт.

•  Не використовуйте на вологих або схильних до висхідної вологості основах

•  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

Ширина

Довжина

Вага

Товщина
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ТОВ «Літокол Плюс»

м. Київ, Україна
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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.


