
A LizBanda e o LizCanto são produzidos à base de componentes têxteis e 
sintéticos de elevada qualidade.
São compostos por uma malha em poliéster e um elastómero termoplástico 
resistente ao envelhecimento. São elásticos na transversal e rígidos na 
longitudinal, finos, e têm boa resistência.
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Apresentação

Vantagens

Duradouras;

A sua aplicação evita danos graves e reparações onerosas;

Fáceis de aplicar.

|  LizCanto

|  LizBanda

Dados técnicos

Campos de aplicação

Impermeabilização flexível de pontos singulares tais como uniões e juntas de 
dilatação, debaixo de revestimentos cerâmicos ou pedras naturais, em 
ambientes humidos interiores. Ideal para cargas médias de água não 
pressurizada (ex. casas de banho e cozinhas). 

A Colaliz recomenda e oferece aos utilizadores da LIZBANDA E LIZCANTO um 
serviço de formação, através do projeto Liz Academy.

Fornecimento

Rolos de 120mm x 10 ou 50ml.
Outros produtos impermeáveis, mediante consulta.

Armazenamento

LizBanda e LizCantos devem ser armazenadas nas respectivas embalagens, sem lhes sobrepor pesos de modo a evitar 
possíveis deformações que possam comprometer a sua fácil aplicação. Devem ser guardadas em ambiente fresco e 
seco, protegidas da luz solar. Devem ser utilizadas até 24 meses após a sua aquisição.

Medidas de precaução

A manipulação deste produto não requer cuidados especiais.

Características Valores 

Material Malha em poliéster c/ elastómero 
termoplástico resistente ao envelhecimento

Largura total 120mm (±3mm) - método interno



Dados Técnicos

Propriedades Físicas Valores 

Carga de ruptura - lateral 43N/15mm (>25 N/ 15mm) - DIN527-3

Resistência à temperatura (min./máx.) -30ºC / +90ºC

Extensão no ponto de ruptura lateral

68 N/15mm (>45 N/ 15mm) - DIN527-3

26% (>18%) - DIN527-3

Carga de ruptura - longitudinal

120% (>90%) - DIN527-3

Pressão até à ruptura 3,7 bar (>1.5 bar) - Norma Interna

Extensão no ponto de ruptura longitudinal

Resistência à pressão de água (1.5 bar) >1.5 bar (DIN EN 1928 – Versão B)

Resistência UV >500 h (DIN EN ISO 4892-3)

Ácido Clorídrico 3%

Ácido Sulfúrico 35%

Propriedades Químicas Valores

Ácido Cítrico 100g/l

Ácido Lácteo 5%

Hidróxido de Potássio 3% / 20%
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Observação: As propriedades físicas dos componentes acessórios podem apresentar desvios relativamente à informação 
mencionada nesta ficha técnica.

Largura do revestimento 70mm (±2mm) - método interno

Espessura total 0.54mm (±0.09mm) - método interno

Características Valores 

Peso 495gr/m2 (±75 gr/m2) - método interno

Cor do revestimento Cinza

Acessórios LizCanto Interior
LizCanto Exterior
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