
ОПИС Litostain Cleaner - це гель-плямовивідник на водній основі для видалення кольорових плям. Продукт може

використовуватися на всіх матеріалах.

ПЕРЕВАГИ •  Продукт на водній основі

•  Висока плямовивідна здатність

•  Не змінює оброблені поверхні

•  Універсальний, може бути використаний на всіх поверхнях

СФЕРИ
ЗАСТОСУВАННЯ

НАНЕСЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

Зовнішній вигляд Прозорий гель

Колір Безбарвний

Запах Гіпохлорит

Митний код 38249097
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Матеріали 
для очищення

Litostain Cleaner
ПЛЯМОВИВІДНИЙ ЗАСІБ КОЛЬОРОВИХ ОРГАНІЧНИХ 
ПЛЯМ НА ВСІХ МАТЕРІАЛАХ

УПАКОВКА Флакон 0,5 л (коробка 12 шт.)

Litostain Cleaner - це універсальний продукт, який можна наносити на будь-яку поверхню з кераміки або

натурального каменю.

Легко витягує різні фарбувальні речовини, такі як - кава, червоне вино, фрукти, сік, цвіль, водорості, 

чорнило тощо.

Його в'язкий склад забезпечує більший час контакту з плямою і дозволяє застосовувати його навіть на

вертикальних поверхнях.

Струсіть добре перед використанням.

Продукт слід наносити в чистому вигляді безпосередньо на пляму і залишити діяти протягом часу,

починаючи від 10-20 хвилин для свіжих плям до 12-24 годин для більш стійких плям.

Після цього видаліть продукт чистою тканиною і промийте.

Якщо після першого нанесення ви помітили поліпшення, нанесіть ще раз таким же чином.

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

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

   профілі і всі поверхні, які можуть піддатися прямому контакту з миючими засобами

•  Не наносьте продукт на вологі або перегріті поверхні

•   Не використовувати продукт у поєднанні з іншими хімічними речовинами

•  Не використовуйте для видалення масляних плям.

•  У разі дуже абсорбуючих поверхонь злегка змочіть водою перед нанесенням продукту

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

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

Термін зберігання 12 місяців в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла і

прямого впливу світла. Боїться морозу.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ Час обробки від 10 - 20 хвилин до декількох годин і більше

Займистість НІ

pH 11,0 - 12,0

Питома вага 1,12 кг/л

Нанесення Губка або біла повсть

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

Витрата Залежно від поширення плями

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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Інформація та приписи, наведені в цій технічноій 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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