
LITOGRES PROTECTOR

Захисне просочення
для полірованого керамограніту і кераміки

ОПИС
Litogres Protector – просочення на основі розчинника для обробки кераміки і полірованого керамограніту. Забезпечує тривалий захист 
і не змінює колір матеріалу.
Перешкоджає проникненню в пори матеріалу речовин, що утворюють плями (червоне вино, масло, фломастери, кава та ін.). Спрощує 
щоденний догляд.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Засіб призначений для обробки кераміки, керамограніту і щільних матеріалів з дуже низькою вбираючою здатністю. Особливо 
рекомендується для полірованих і лапатованих поверхонь.
Може використовуватися також для попереднього захисту поверхні перед затиранням швів. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

НАНЕСЕННЯ
Оброблювана поверхня повинна бути чистою і сухою. Для очищення рекомендується використовувати відповідні матеріали Litokol.
Продукт нанести рівномірним тонким шаром за допомогою пензля з м’яким ворсом, валика, безповітряного пульта або мікрофібри. 
Почекати орієнтовно 10 хвилин, поки засіб проникне в пори, а потім прибрати надлишки. Цю операцію потрібно виконувати до 
повного висихання поверхні. Для очищення використовувати вбираючий матеріал і бавовняну тканину.
Ходіння можливо через 4-6 годин.
Повторну обробку рекомендується виконувати залежно від властивостей поверхні і умов експлуатації.

УВАГА
•Під час нанесення матеріалу уникати надлишків. Своєчасно прибирати залишки матеріалу, що не ввібралися, які можуть стати 
причиною зайвого блиску і зробити поверхню липкою. Перед нанесенням завжди виконуйте тест для оцінки результату.
•Наносити тільки на чисті і сухі поверхні, не наносити на гарячі поверхні.
•Якщо використовується для захисту поверхні перед затиранням швів, затирати шви можна не раніше, ніж через 24 години після 
обробки.
•Не використовувати продукт в цілях, не передбачених у цьому технічному описі.
•У разі випадкового розливання зібрати продукт за допомогою поглинаючих матеріалів (папір, тирса тощо).

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Зовнішній вигляд Прозора рідина

Колір Безбарвний
Запах Розчинника
Питома вага 800 ± 10 г/л
Займистість Займається
Температура нанесення Від +5°C до +35°C
Час впливу на поверхню Приблизно 10 хвилин
Витрачання 25-30 м²/л
Зберігання 36 місяців в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла, в сухому і 

прохолодному місці
Упаковка Металевий флакон 1 літр


