
ОПИС Litogrip Floor - це протиковзка обробка на водній основі для кременистих матеріалів.

Він вступає в реакцію з поверхнею, створюючи нано-шляхи виходу води, полегшуючи дренаж і, таким

чином, збільшуючи поверхневе тертя.

ПЕРЕВАГИ •  Продукт на водній основі

•  Дає надзвичайно тривалий ефект анти-ковзання

•  Не створює плівки і не залишає слідів

•  Не потребує періодичного обслуговування

СФЕРИ
ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для використання всередині і зовні приміщень на всіх кременистих матеріалах, таких як

керамограніт, кераміка, граніт, кварц, керамічна мозаїка тощо.

НАНЕСЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1

Litokol Care Litogrip Floor
ПРОТИКОВЗКА ОБРОБКА ДЛЯ КЕРАМОГРАНІТУ,
ГРАНІТУ, КВАРЦУ І КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ ТА МОЗАЇКИ

УПАКОВКА Флакон 1 л (коробка 12 шт.)

Струсіть добре перед використанням.

З урахуванням дуже широкого спектру матеріалів, для яких може знадобитися обробка проти ковзання, які

відрізняються один від одного за складом, міцністю і твердістю поверхні, щоб отримати оптимальний

результат з точки зору ступеня протиковзання без зміни початкового зовнішнього вигляду основи,

необхідно провести попередню пробу, щоб визначити найбільш оптимальний час контакту між поверхнею і

Litogrip Floor.

Тест повинен проводитися перед нанесенням обробки на всю поверхню, на зразок не укладеного матеріалу

або в місці, що не знаходиться в полі зору.

Орієнтовно, найбільш відповідний час контакту:

 - Кераміка і керамограніт: від 10 до 40 хвилин.

 - Клінкер і агломерати на основі кварцу: від 30 до 60 хвилин.

 - Граніти: від 60 до 90 хвилин.

Нанесіть достатню кількість чистого продукту на поверхню за допомогою кисті, валика, флісу або

безповітряного розпилення.

Дайте продукту діяти протягом приблизно 15-60 хвилин, перш ніж абсорбувати продукт.

Протягом цього часу постійно і рівномірно змочуйте поверхню продуктом.

Після закінчення встановленого часу, промийте дуже добре водою, щоб видалити залишки, перш ніж 

перевіряти отриманий результат.

Тест на слизькість повинен проводитися на вологій поверхні.

•  Наносити продукт при температурі від +5°C до +35°C

•  Провести попередню пробу на ділянці поза полем зору або на не укладеному матеріалі, якщо ви не

  знаєте матеріал або не впевнені в правильності вибору часу

•  Перед використанням захистіть двері, замки, гумові ущільнювачі, меблі, крани, металеві або ПВХ-

  профілі і всі поверхні, які можуть піддатися прямому контакту з просоченням

•  Наносити продукт тільки на абсолютно чисті і сухі поверхні

•  Не використовуйте в поєднанні з іншими хімічними продуктами

•  Не застосовуйте під дією прямих сонячних променів



ІНФОРМАЦІЯ ПРО
БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

Зовнішній вигляд Рідина

Колір Бурштиновий

Запах Цитрус

Митний код 38249097

Термін зберігання 24 місяці в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла і

прямого впливу світла. Боїться морозу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Час обробки 15 - 60 хвилин

Займистість НІ

pH 1,0 - 2,0

Питома вага 1,04 кг/л

Нанесення Пензель, валик, безповітряне розпилення або фліс

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

Витрата 15 - 20 м

2

/л

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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•  Не наносьте продукт на вологі або перегріті поверхні

•  У разі випадкового витоку увібрати продукт за допомогою абсорбуючих матеріалів (папір, тирса,

   вермикуліт тощо) і викинути в найбільш відповідний контейнер

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

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

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.

ТОВ «Літокол Плюс»

м. Київ, Україна

вул. Маричанська,18

тел. (044) 258-78-96

ufficio@litokol.kiev.ua

www.litokol.ua
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