
LITOSEAL TERRAZZE

Захисне просочення для терас. 
Попереджає проникнення води.

ОПИС
Litoseal Terrazze – просочення на основі розчинника з високою проникністю і водовідштовхувальними властивостями. Усуває 
проблеми, пов’язані з проникненням води в мікротріщини, пори і шви.
Засіб проникає всередину поверхні, створюючи бар’єр проти капілярної вологи і солей, не затримуючи пари. Запобігає утворенню 
цвілі і вицвітанню.
Стійке до УФ випромінювання і не призводить до пожовтіння оброблюваного матеріалу.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Litoseal Terrazze підходить для нанесення на всі матеріали (кераміка, кераміка з поверхнею під натуральний камінь, керамограніт, 
клінкер, мармур, граніт, теракота, камінь ін.) і шви на основі цементу.
Особливо рекомендується для захисту зовнішніх підлогових поверхонь, які піддаються впливу опадів і низьких температур.

НАНЕСЕННЯ
Перед обробкою поверхню рекомендується попередньо промити засобом Litonet.
Матеріал нанести рівномірним тонким шаром за допомогою пензля, валика, безповітряного пульта або мікрофібри, добре просочуючи 
шви і наявні тріщини. Приблизно через 5 хвилин видалити надлишки засобу з поверхні за допомогою чистої бавовняної тканини або 
вбираючого паперу.
Час висихання до початку ходіння має становити 2-4 години після нанесення.

УВАГА
•Важливо наносити вказану кількість матеріалу, уникаючи надлишків, які можуть зробити поверхню липкою. Перед нанесенням 
завжди виконуйте тест для оцінки результату.
•У разі сильно вбираючих матеріалів (теракота, цемент, вапняк, піщаник), для забезпечення максимального захисту, можна нанести 
продукт у два шари. Другий шар наноситься після повного висихання першого шару (через 2-4 години). У цьому випадку продукт 
може злегка змінити тон матеріалу. Рекомендується провести попередній тест.
•Наносити тільки на чисті і сухі поверхні, не наносити на гарячі поверхні.
•Протягом 24 годин після нанесення поверхня повинна бути захищена від води.
•Для прибирання поверхні використовувати нейтральні засоби для чищення.
•Не використовувати продукт у 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 795 ± 20 г/л
Займистість Займається
Температура нанесення Від +5°C до +35°C
Час впливу на поверхню Приблизно 5 хвилин
Витрачання 10-15 м²/л
Зберігання 36 місяців в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла, в сухому і 

прохолодному місці
Упаковка Металевий флакон 1 літр


