Технічний опис

D22 Geoband Гідроізоляційна стрічка 120/70 мм
Властивості

-

еластична;
забезпечує надійне кріплення;
водонепроникна;
міцна на розтяг;
стійка до старіння.

Опис продукції
Водонепроникна стрічка для ізоляції конструкційних і
деформаційних швів, примикань та проходження
комунікацій Застосовується спільно з матеріалами
Shtock D88 Гідроізоляційна суміш та D8 HydroStop Акрилова мастична
гідроізоляція при створенні гідроізоляційного покриття.

Сфера застосування
Використовується для збільшення еластичності гідроізоляційних покриттів
покриттів Shtock HydroStop D8 та Shtock D88 у місцях кутів, країв,
конструкційних і деформаційних швів, проходження інженерних комунікацій
тощо. Забезпечує влаштування водонепроникного шару під облицюваннями з
плитки. Може використовуватися на вертикальних і горизонтальних поверхнях,
всередині та зовні будинків.

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 !
1. Зафіксувати стрічку у зоні країв та кутів на чистому першому шарі
нерозбавленої гідроізоляції таким чином, щоб стрічка не утворювала складок
2. В місцях, де шари стрічки перекриваються (наприклад, у кутах), створити
напуск не менше 5 см.
3. В разі ізоляції місць конструкційних швів, необхідно запускати петельку
стрічки в сам шов, а також зверху захищати матеріалами, що забезпечують
можливість деформування (наприклад, герметиками Shtock)
4. Міцно притиснути стрічку до першого шару гідроізоляції валиком або
шпателем
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5. Гідроізоляційну стрічку та місце її примикання до поверхонь прокрити товстим
шаром гідроізоляції
6. Всі поверхні покрити другим та третім шаром гідроізоляції
При роботі з стрічкою слід уникати потрапляння пилу та бруду на шар
гідроізоляції.

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

Термін придатності
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Технічні характеристики

ɋɤɥɚɞ:

Колір:
Розривне навантаження при
поздовжньому розтягу:
Розривне навантаження при
поперечному розтягу:
Тиск, при якому забезпечується
водонепроникність:
Загальна ширина стрічки:
Ширина водонепроникного
покриття:
Загальна товщина стрічки:
Довжина рулону:
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ

D22 Geoband Гідроізоляційна стрічка

ущільнююча стрічка з пластику
(термопластичний еластомер) та
поліефірної тканини, стійка до
старіння
жовтий
ɇ0мм
ɇ0мɦ
≥ 0,15 МПа
120 мм
70 мм
0,50 – 0,55 мм
10 м, 50 м
ɜɿɞ-ɨɋɞɨ3ɨɋ

