
Технічний опис 

D22 Geoband Corner V 
Гідроізоляційна стрічка для кутових стиків та з’єднань; 
внутрішній кут 120х140 мм

- еластична;
- забезпечує надійне кріплення;
- водонепроникна;
- міцна на розтяг;
- стійка до старіння.
Опис продукції
Забезпечує герметизацію швів при деформаційних

D22 Geoband Corner V Гідроізоляційна стрічка для 
кутових стиків та з’єднань; внутрішній кут 120х140 мм

Властивості

зсувах конструкції. Використовується в комплексі з Shtock HydroStop D8, Shtock 
D88 та Shtock  Geoband D22 як частина системи гідроізоляції.

Сфера застосування
Система із застосуванням Shtock Geoband D22 Corner V дозволяє виконати 
довговічну та еластичну гідроізоляцію кутових та стикових з’єднань стін та 
стель, комунікаційних вводів, випусків труб зі стін, каналізаційних та зливних 
трапів при виконанні керамічних облицювань на підлогах та стінах у вологих 
приміщеннях. 
Сучасна гідроізоляційна стрічка, що застосовується для:
- Безперервної повної гідроізоляції кутів «стіна-стіна», «стіна-підлога» при
улаштуванні гідроізоляції у вологих приміщеннях та підвалах
- Гідроізоляція стиків панелей з гіпсокартону та інших будівельних матеріалів
при монтажі перегородок в санвузлах та ванних кімнатах
- Гідроізоляція внутрішніх та зовнішніх кутів стін, а також виступаючих елементів
(колон, сходів, тощо)
- Герметизація каналізаційних трапів у душових, ванних кімнатах, кухнях та у
виробничих приміщеннях

Підготовка основи
Основа повинна бути сухою, заздалегідь очищеною від пилу, бруду, масел, 
жирів, мастил, залишків старої фарби. Неміцні ділянки основи видалити. 

Виконання робіт
Роботи слід виконувати в сухих умовах (вологість повітря не більше 60%), за 
температури повітря і поверхні від -5 °С до +35 °С. Гідроізоляційна стрічка 
Shtock Geoband D22 укладається у перший нерозбавлений шар гідроізоляції 
Shtock HydroStop D8 ! 



Технічний опис

Технічні характеристики 
ʉʢʣʘʜ:

Колір:
Розривне навантаження при 
поздовжньому розтягу: 
Розривне навантаження при 
поперечному розтягу:
Тиск, при якому забезпечується 
водонепроникність:
Ширина сторони 1: 
Ширина сторони 2:
Загальна товщина стрічки: 
Довжина рулону: 
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ: 

неткане полотно з 
нанесеним гідроізоляційним 
еластичним шаром
жовтий

350 ʅ/50 мм 

100 ʅ/50 мʤ 

≥ 0,15 МПа
120 мм 
140 мм
0,50 – 0,55 мм
10 м, 50 м
ʚʽʜ -5 ʦʉ ʜʦ +35 ʦʉ 

 Умови зберігання
Стрічка повинна зберігатися запакованою в сухому місці. Протягом усього 
терміну зберігання матеріал повинен бути захищений від дії атмосферних опадів.

 Термін придатності
ʅʝ ʙʽʣʴʰʝ 60 ʤʽʩʷʮʽʚ ʚʽʜ ʜʘʪʠ ʚʠʛʦʪʦʚʣʝʥʥʷ, ʚʢʘʟʘʥʦʾ ʥʘ ʫʧʘʢʦʚʮʽ.
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