
Litowax Gres & Natural Stone

ОПИС

ПЕРЕВАГИ

СФЕРИ
ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт застосовується тільки всередині приміщень на цеглі, теракоті, натуральному або текстурованому

керамограніті, текстурованій кераміці і каменях.

НАНЕСЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1

Litokol Care
ЗАХИСНИЙ ПОЛІМЕРНИЙ ЗАСІБ З ЕФЕКТОМ 
САТИНУ ДЛЯ ТЕКСТУРОВАНОЇ КЕРАМІКИ, 
КАМЕНІВ І ТЕРАКОТИ

Litowax Gres & Natural Stone - це оздоблювальний полімер на водній основі з сатиновим ефектом для

обробки поверхонь.

Надає м'який матовий ефект, відмінні властивості захисту від бруду, подряпин і плям.

Нанесення полегшує повсякденне обслуговування, зменшуючи поверхневе тертя.

Продукт рекомендується використовувати на всіх матеріалах, натуральних чи ні, що мають шорсткість

поверхні, достатню для забезпечення адгезії воску.

•  Надає приємного сатиновий ефект поверхням, на які наноситься

•  Ефективний захист від бруду і плям

•  Продукт на водній основі, не класифікований як небезпечний для транспортування

•  Підходить для всіх матеріалів, які мають шорсткі поверхні

•  Не жовтіє

УПАКОВКА Флакон 1 л (коробка 12 шт.)

Струсіть добре перед використанням.

Розведіть 1 частину продукту в 1 частині води для менш абсорбуючих поверхонь (керамограніт, кераміка), 

для поверхонь з середньою або високою абсорбційною здатністю (теракота, камінь) використовуйте чистий

продукт для просочення.

Нанесіть тонкий і рівний шар продукту на суху і чисту поверхню за допомогою швабри, флісу для нанесення

воску або валика, не наступаючи на свіжо оброблені ділянки. Дайте продукту висохнути протягом 

приблизно 4 годин, перш ніж відкрити ділянку для руху або перед нанесенням другого шару, щоб посилити 

обробку, блиск і захист.

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

•  Наносити продукт тільки на сухі і чисті поверхні

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

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

•  На дуже абсорбуючі матеріали типу ручної теракоти або кварциту, попередньо нанесіть просочення

  типу Litostone Protector

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

  вермикуліт тощо) і викинути в найбільш відповідний контейнер

•  Не використовуйте на надто компактних і блискучих поверхнях, таких як полірований або лапатований

  керамограніт або поліровані камені

•  Не наносьте на підкислені поверхні

•  Якщо була проведена промивка кислотними очисниками, дуже добре промийте водою, щоб залишки

   кислоти не вступили в реакцію з продуктом

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

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



ІНФОРМАЦІЯ ПРО
БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

Зовнішній вигляд Рідина

Колір Молочний

Запах Характерний

Митний код 38249097

Термін зберігання 36 місяців в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла і

прямого впливу світла. Боїться морозу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Час обробки 4 години

Займистість НІ

pH 8,5 - 9,5

Питома вага 1,01 кг/л

Нанесення Пензель, валик, безповітряне розпилення або фліс

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

Витрата 10 - 15 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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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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