
Спеціальні
Продукти

ОПИС Латекс на основі синтетичних смол у водній дисперсії, без розчинників.

Продукт являє собою рідину з низькою в'язкістю білого кольору і характеризується високою стійкістю до

лужного омилення.

ПЕРЕВАГИ /
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИЗНАЧЕННЯ
ВИКОРИСТАННЯ

ПІДГОТОВКА
ОСНОВ

ЗМІШУВАННЯ
ДОБАВКА ДО 

СТЯЖКИ

Idrokol X20 30 кг 1 частина

1 частина

20 кг

вода 120 кг 1 частина

4 частини

2 кг

300 кг 4 частини

5 частин

1 частина

4 кг

1 м

3

4 частини

15 частин

1

цемент

інертні наповнювачі

інертні наповнювачі 0-8 мм

  
цементний клей

ДОБАВКА ДО

ШТУКАТУРКИ

дрібний пісок

ПРОПОРЦІЯ

Idrokol X20
ЛАТЕКСНА ДОБАВКА НА ОСНОВІ СИНТЕТИЧНИХ 
СМОЛ У ВОДНІЙ ДИСПЕРСІЇ. ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЯК 
ДОПОМІЖНА РЕЧОВИНА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ АДГЕЗІЙ 
ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦЕМЕНТНИХ РОЗЧИНІВ. ДЛЯ 
ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ЗАСТОСУВАНЬ.

ДОБАВКА ДО

ЦЕМЕНТНОГО

КЛЕЮ

ДОБАВКА ДО

КОНТАКНОГО 

ШАРУ

ДОБАВКА ДЛЯ

ВИРІВНЮВАНЬ

ДО 10 мм

УПАКОВКА Каністра 5 кг - Стандартний піддон 600 кг

Каністра 10 кг - Стандартний піддон 600 кг

Каністра 20 кг - Стандартний піддон 720 кг

•  Продукт без розчинників, без запаху

•  Просте і швидке нанесення

•  Знижені витрати

•  Також підходить для зовнішніх покриттів

Особлива універсальна добавка, яка може використовуватися в багатьох областях застосування.

Добавка для цементних розчинів типу стяжок, штукатурки, вирівнювання, з метою підвищення адгезивних

характеристик і механічної міцності.

Добавка для виготовлення розчину контактного шару для адгезивних стяжок на основі готового Litocem 

Pronto / Litocem або портландцементу на старих основах.

Добавка для приготування розчину контактного шару для холодних швів між свіжим і старим бетоном.

Добавка для змішування з цементними клеями для поліпшення адгезивних характеристик.

Основи повинні бути чистими, сухими, твердими, компактними, без тріщин або розтріскувань, досить

витриманими і вільними від вологи.

Залишки цементу, вапна, гіпсу або старого клею можуть бути механічно видалені за допомогою

піскоструминної обробки, шліфування або інших відповідних методів.
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3 частина

1 частина

СУМІШІ
ПРИГОТУВАННЯ

Для будь-якого типу суміші рекомендується попередньо змішати добавку з водою перед дозуванням 

інших порошкоподібних компонентів, дотримуючись зазначені кількості.

Розчини можна зробити за допомогою бетонозмішувача, змішувачів для розчинів або електродрилем, 

оснащеним гвинтом для перемішування. У будь-якому випадку рекомендується не перевищувати час 

змішування, щоб уникнути надмірного потрапляння повітря у систему.

У разі вирівнювання малої товщини або прилеглих стяжок необхідно перед заливкою нанести на стару 

основу розчин контактного шару, що складається з Idrokol X20, води та цементу в таких частинах (1:1:3).



НАНЕСЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЯ
ПРОДУКТУ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

Зовнішній вигляд Рідина

Колір Білий

Питома вага 1,0 кг/дм

3

10 - 11,5pH

10 - 30 МПа^сВ'язкість за Брукфільдом (SP 6 - 20 об/хв)

Сухий залишок 47-50%

39069000Митний код

24 місяці в оригінальній упаковці в сухому місці. Боїться морозу.Термін зберігання

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Пропорція змішування Див. таблицю

Нанесення Згідно до поточного використання

Від +5°C до +35°CДозволені температури застосування

З водою для свіжого продукту. Механічно до затверділого продукту.Очищення обладнання

Згідно до поточного використанняВитрата

ПРИМІТКИ Збір даних при +23°C, 50% В.В. і відсутності вентиляції. Вони можуть відрізнятися в залежності від

конкретних умов будівництва.
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Нанесення розчину можна проводити пензлем, валиком або щіткою, і суміш необхідно наносити «свіже на

свіже» до того, як розчин сформує поверхневу плівку.

Потім суміш необхідно утрамбувати і затерти до необхідної товщини.

Цементні клеї з добавкою Idrokol X20 необхідно наносити на основу зубчастим шпателем.

У разі застосування на відкритому повітрі нанесіть клейовий розчин на задню частину плитки (метод

подвійного нанесення).

•  Наносити продукт при температурі від +10°C до +30°C

•  Оскільки це продукт на основі синтетичних смол у водній дисперсії, він боїться морозу. При перевезенні

   і зберіганні упаковок на складі переконайтеся, що температура не нижче +5°C, щоб не погіршити якість

   продукту

•  У разі застосування на зовнішніх стінах, враховуючи безліч випадків, заздалегідь проконсультуйтеся у

   відділі технічної підтримки компанії Літокол Плюс

•  Не наносьте продукт на вологі поверхні або поверхні, схильні до висхідної капілярної вологості

•  У спекотному кліматі зберігайте упаковку продукту в прохолодному і захищеному від сонця місці перед

   використанням

•  Не використовуйте продукт для нанесень, не вказаних у цій технічній карті продукту

•  У сумнівних випадках проконсультуйтеся з відділом технічної підтримки компанії Літокол Плюс

#З'єднувальний цементний розчин для адгезивних стяжок виконується з використанням води, цементу і 

латексу на водній основі, типу Idrokol X20 компанії Litokol S.p.A.
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Інформація та приписи, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому

досвіду. Не маючи можливості безпосередньо впливати на умови будівельних майданчиків і

виконання робіт, вони є загальними вказівками, які жодним чином не зобов'язують нашу

компанію. Тому ми рекомендуємо виконати попередню пробу для того, щоб перевірити

придатність продукту для передбачуваного використання, в будь-якому випадку, ті, хто має

намір використовувати його, повинні визначити, чи підходить він для передбачуваного

використання чи ні, і він бере на себе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті

його використання.


