
ОПИС Litostrip - це прозорий гель, що складається з суміші розчинників, який легко наноситься шпателем або

пензлем, як на горизонтальні, так і на вертикальні поверхні.

ПЕРЕВАГИ

СФЕРИ
ЗАСТОСУВАННЯ

НАНЕСЕННЯ Струсіть добре перед використанням.

Продукт готовий до використання і не вимагає розведення.

Нанесіть однорідний шар продукту на частини, що видаляються, за допомогою пензля або сталевого

шпателя.

Залиште Litostrip діяти до розм'якшення залишків, які необхідно видалити.

Зазвичай достатньо 10-20 хвилин в разі розводів і від 1 до 8 годин для видалення затверділого розчину.

Потім видаліть залишки епоксидного розчину за допомогою металевого шпателя.

Протріть чистою сухою тканиною, щоб видалити гель і ретельно промийте чистою водою.

При необхідності промийте вдруге.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
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Матеріали 
для очищення

Litostrip
ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ
ЕПОКСИДНОГО РОЗЧИНУ. 
ТАКОЖ ЕФЕКТИВНИЙ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ 
ВІД СТІЙКИХ ЗАБРУДНЕНЬ.

•  Готовий до використання

•  Щільна і в'язка консистенція дозволяє легко наносити навіть на стіну

•  Ефективний при видаленні затверділих епоксидних залишків, навіть через великий проміжок часу

УПАКОВКА Металева банка 0,75 л (коробка 12 шт.)

Litostrip - це продукт, призначений для повного видалення затверділих епоксидних фуг на основі

Starlike

®  
EVO або EpoxyÉlite EVO в швах, або розводів, залишених на керамічній поверхні через

неправильне або неповне очищення.

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

•  Не розбавляйте продукт водою або розчинниками

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

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

•  Часто міняти воду для полоскання

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

   вермикуліт тощо) і викинути в найбільш відповідний контейнер

•  Поводьтеся з продуктом з особливою обережністю, оскільки він легко займається

•  Не палити при використанні

•  Не використовуйте на продуктах, не стійких до розчинників, таких як: пластикові матеріали, ПВХ,

   лінолеум, декоративні емалі тощо.

•  У разі полірованої, лапатованої плитки, полірованого натурального каменю проведіть попередню пробу,

   щоб переконатися, що продукт не робить поверхню матовою

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

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



ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

Зовнішній вигляд Прозорий гель

Колір Безбарвний

Запах Характерний

Митний код 38140090

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

прямого впливу світла.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Час обробки від 10-20 хвилин до 8 годин

Займистість ТАК

Нанесення Гладкий сталевий шпатель або пензель

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

Витрата 3-10 м
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/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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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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