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LITOSTONE PROTECTOR
Захист мармуру і граніту від забруднень.
Не змінює зовнішній вигляд

ОПИС

Litostone Protector – просочення на основі розчинника для захисту мармуру і граніту від речовин, що утворюють плями: масло,
жир, бруд, кава, червоне вино, фломастери, напої та ін.
Забезпечує тривалий захист. Перешкоджає проникненню забруднюючих речовин в пори матеріалу. Полегшує щоденний догляд.
Не утворює поверхневу плівку, не змінює колір матеріалу. Засіб стійкий до УФ випромінювання.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Призначений для обробки поверхонь з низьким і середнім поглинанням, а також для всіх видів натурального каменю: мармур,
граніт, агломерати тощо.
Може використовуватися також для попереднього захисту плитки або каменю перед затіркою швів. Для внутрішніх і зовнішніх
робіт.

НАНЕСЕННЯ

Оброблювана поверхня повинна бути чистою і сухою. Для очищення рекомендується використовувати відповідні матеріали
Litokol.
Продукт нанести рівномірним тонким шаром за допомогою пензля, валика, безповітряного пульта або мікрофібри. Почекати
орієнтовно 10 хвилин, поки засіб проникне в пори, а потім видалити надлишки. Для очищення використовувати вбираючий
матеріал або бавовняну тканину.
Матеріали з високим поглинанням необхідно просочувати в два шари, «мокре по мокрому». Ходіння можливе через 4-6 годин.
Фінішне прибирання обробленої поверхні проводиться після повного її висихання, через 24 години.
Можливий матовий наліт на полірованих поверхнях видаляється за допомогою білої повсті (арт. 109GBNC) або бавовняної
тканини, змочених Litostone Protector.
Повторну обробку рекомендується виконувати залежно від властивостей поверхні і умов експлуатації.

УВАГА

•Під час нанесення матеріалу уникати надлишків. Своєчасно прибирати залишки матеріалу, що не ввібралися, які можуть стати
причиною зайвого блиску і зробити поверхню липкою. Перед нанесенням завжди виконуйте тест для оцінки результату.
•Наносити тільки на чисті і сухі поверхні, не наносити на гарячі поверхні.
•Якщо використовується для захисту поверхні перед затиранням швів, затирати шви можна не раніше, ніж через 24 години після
обробки.
•Не використовувати продукт в цілях, не передбачених у цьому технічному описі.
•У разі випадкового розливання зібрати продукт за допомогою поглинаючих матеріалів (папір, тирса тощо).

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Зовнішній вигляд

Прозора рідина

Колір

Безбарвний

Запах

Розчинника

Питома вага

800 ± 10 г/л

Займистість

Займається

Температура нанесення

Від +5°C до +35°C

Час впливу на поверхню

Приблизно 10 хвилин

Витрачання

15-20 м²/л

Зберігання

36 місяців в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла, в сухому і
прохолодному місці
Металевий флакон 1 літр

Упаковка
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LITOCARE MATT
Захисне просочення для кераміки, натурального каменю
та відновлення кольору міжплиточних швів.
Посилює колір.

ОПИС

Litocare Matt – просочення на основі розчинника для захисту кераміки, натурального каменю і мармуру від мастил, жиру, бруду,
напоїв та ін.
Не утворює поверхневу плівку, робить більш яскравим колір і «малюнок» каменю. Засіб стійкий до УФ випромінювання.
Нанесення засобу спрощує щоденний догляд, перешкоджаючи проникненню бруду.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Призначений для обробки поверхонь з високим та середнім вологовбиранням, а також для дуже щільних поверхонь: натуральний
камінь (мармур і кварц), у тому числі, зістарених, бруківки, полірованих поверхонь, полірованого керамограніту, кераміки під
натуральний камінь, кварцового і мармурового агломерату.
Також застосовується для відновлення кольору швів фуги на епоксидній або цементній основі, які зазнали вицвітання.
Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

НАНЕСЕННЯ

Оброблювана поверхня повинна бути чистою і сухою. Для очищення рекомендується використовувати відповідні матеріали
Litokol.
Продукт нанести рівномірним тонким шаром за допомогою пензля, валика, безповітряного пульта або мікрофібри. Після нанесення
почекати приблизно 10 хвилин, після чого видалити надлишки засобу, що залишився на поверхні. Для очищення використовувати
вбираючий матеріал або бавовняну тканину.
Ходіння можливе через 6 годин.
Повторну обробку рекомендується виконувати залежно від властивостей поверхні і умов експлуатації.

УВАГА

•Під час нанесення матеріалу уникати надлишків. Своєчасно прибирати залишки матеріалу, що не ввібралися, які можуть стати
причиною зайвого блиску і зробити поверхню липкою. Перед нанесенням завжди виконуйте тест для оцінки результату.
•Наносити тільки на чисті і сухі поверхні, не наносити на гарячі поверхні.
•Не мити поверхню протягом 24 годин після нанесення.
•Не використовувати продукт в цілях, не передбачених у цьому технічному описі.
•У разі випадкового розливання зібрати продукт за допомогою поглинаючих матеріалів (папір, тирса тощо).

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Зовнішній вигляд

Прозора рідина

Колір

Безбарвний

Запах

Розчинника

Питома вага

800 ± 10 г/л

Займистість

Займається

Температура нанесення

Від +5°C до +35°C

Час впливу на поверхню

Приблизно 10 хвилин

Витрачання

15-20 м²/л

Зберігання

24 місяці в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла, в сухому і
прохолодному місці
Металевий флакон 1 літр

Упаковка
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LITOCARE STONE GLOSSY
Захисне просочення з «мокрим» ефектом для мармуру і
граніту

ОПИС

Litocare Stone Glossy - просочення на основі розчинника для захисту поверхонь з високим та середнім вологовбиранням від води,
мастил, жиру і бруду.
Надає поверхні легкий блиск, виділяє натуральні прожилки, підсилює колір оброблюваного матеріалу. Нанесення засобу спрощує
щоденний догляд і перешкоджає проникненню бруду.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується для нанесення на натуральний камінь (мармур, граніт, булижники тощо) з неглянцевого поверхнею, теракоту і
матеріали з високим та середнім вологовбиранням.
Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

НАНЕСЕННЯ

Оброблювана поверхня повинна бути чистою і сухою. Для очищення рекомендується використовувати відповідні матеріали
Litokol.
Продукт нанести рівномірним тонким шаром за допомогою пензля з м’яким ворсом, валика або мікрофібри. Після нанесення
почекати 5-10 хвилин, залежно від вбираючої здатності, розподілити надлишки матеріалу і дати просохнути.
Час висихання до початку ходіння має становити не менше 6 годин.
Засіб може створити, особливо на щільних поверхнях, напівглянцеву плівку, яку після висихання можна видалити за допомогою
монощітки з білою повстю.
Повторну обробку рекомендується виконувати залежно від властивостей поверхні і умов експлуатації.

УВАГА

•Під час нанесення матеріалу уникати надлишків. Своєчасно прибирати залишки матеріалу, що не ввібралися, які можуть стати
причиною зайвого блиску і зробити поверхню липкою. Перед нанесенням завжди виконуйте тест для оцінки результату.
•Наносити тільки на чисті і сухі поверхні, не наносити на гарячі поверхні.
•Не мити поверхню протягом 24 годин після нанесення.
•Не використовувати продукт в цілях, не передбачених у цьому технічному описі.
•У разі випадкового розливання зібрати продукт за допомогою поглинаючих матеріалів (папір, тирса тощо).

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Зовнішній вигляд

Прозора рідина

Колір

Безбарвний

Запах

Розчинника

Питома вага

840 ± 10 г/л

Займистість

Займається

Температура нанесення

Від +5°C до +35°C

Час впливу на поверхню

Приблизно 5-10 хвилин

Витрачання

15-20 м²/л

Зберігання

24 місяці в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла, в сухому і
прохолодному місці
Металевий флакон 1 літр

Упаковка

4

LITOGRES PROTECTOR
Захисне просочення
для полірованого керамограніту і кераміки

ОПИС

Litogres Protector – просочення на основі розчинника для обробки кераміки і полірованого керамограніту. Забезпечує тривалий
захист і не змінює колір матеріалу.
Перешкоджає проникненню в пори матеріалу речовин, що утворюють плями (червоне вино, масло, фломастери, кава та ін.).
Спрощує щоденний догляд.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Засіб призначений для обробки кераміки, керамограніту і щільних матеріалів з дуже низькою вбираючою здатністю. Особливо
рекомендується для полірованих і лапатованих поверхонь.
Може використовуватися також для попереднього захисту поверхні перед затиранням швів. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

НАНЕСЕННЯ

Оброблювана поверхня повинна бути чистою і сухою. Для очищення рекомендується використовувати відповідні матеріали
Litokol.
Продукт нанести рівномірним тонким шаром за допомогою пензля з м’яким ворсом, валика, безповітряного пульта або мікрофібри.
Почекати орієнтовно 10 хвилин, поки засіб проникне в пори, а потім прибрати надлишки. Цю операцію потрібно виконувати до
повного висихання поверхні. Для очищення використовувати вбираючий матеріал і бавовняну тканину.
Ходіння можливо через 4-6 годин.
Повторну обробку рекомендується виконувати залежно від властивостей поверхні і умов експлуатації.

УВАГА

•Під час нанесення матеріалу уникати надлишків. Своєчасно прибирати залишки матеріалу, що не ввібралися, які можуть стати
причиною зайвого блиску і зробити поверхню липкою. Перед нанесенням завжди виконуйте тест для оцінки результату.
•Наносити тільки на чисті і сухі поверхні, не наносити на гарячі поверхні.
•Якщо використовується для захисту поверхні перед затиранням швів, затирати шви можна не раніше, ніж через 24 години після
обробки.
•Не використовувати продукт в цілях, не передбачених у цьому технічному описі.
•У разі випадкового розливання зібрати продукт за допомогою поглинаючих матеріалів (папір, тирса тощо).

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Зовнішній вигляд

Прозора рідина

Колір

Безбарвний

Запах

Розчинника

Питома вага

800 ± 10 г/л

Займистість

Займається

Температура нанесення

Від +5°C до +35°C

Час впливу на поверхню

Приблизно 10 хвилин

Витрачання

25-30 м²/л

Зберігання

36 місяців в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла, в сухому і
прохолодному місці
Металевий флакон 1 літр

Упаковка

5

LITOGRIP FLOOR
Протиковзкий засіб
для плитки, мозаїки, каменю

ОПИС

Litogrip Floor – протиковзка обробка на водній основі.
Вступає в реакцію з поверхнею і створює мікроканали для відводу води, забезпечуючи таким способом її дренаж і збільшуючи
поверхневе тертя. Термін дії обробки дорівнює часу стирання поверхні.
Засіб готовий до застосування.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Призначений для обробки будь-яких підлогових поверхонь: керамограніт, кераміка, граніт, кварц, скляна, керамічна мозаїка тощо.
Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

НАНЕСЕННЯ

Litogrip Floor наносити на добре очищену і суху поверхню, без залишків воску або інших матеріалів. Для очищення рекомендується
використовувати відповідні матеріали Litokol.
Продукт нанести на поверхню рівномірним шаром за допомогою пензля, валика, безповітряного пульта або мікрофібри. Залишити
для реакції з матеріалом на 15-60 хвилин. Протиковзкий ефект залежить від типу поверхні та часу впливу засобу. Протягом цього
періоду необхідно забезпечувати рівномірне покриття поверхні засобом, захищаючи від прямих сонячних променів і води.
Після закінчення встановленого часу видалити залишки засобу, добре промити поверхню водою і перевірити отриманий результат.
Перевірку на ковзання рекомендується проводити на мокрій поверхні.

УВАГА

•Матеріал може злегка приглушити блиск поверхні, це залежить від типу матеріалу, часу контакту і необхідного протиковзкого
ефекту. Рекомендується попередньо провести тест на тій частині поверхні, яку не видно.
•Своєчасно прибирати залишки матеріалу інакше оброблена поверхня буде дуже липкою.
•Наносити тільки на чисті і сухі поверхні.
•У разі зовнішньої роботі, в жаркий період, не наносити матеріал на нагріту сонцем поверхню, виконувати роботи в ранкові та
вечірні години.
•Не використовувати в поєднанні з іншими хімічними речовинами.
•Не використовувати продукт в цілях, не передбачених у цьому технічному описі
•У разі випадкового розливання зібрати продукт за допомогою поглинаючих матеріалів (папір, тирса тощо).

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Зовнішній вигляд

Прозора рідина

Колір

Янтарний

Запах

Цитрусовий

ph

1,5 ± 0,5

Питома вага

1035 ± 5 г/л

Займистість

Не займається

Температура нанесення

Від +5°C до +35°C

Час впливу на поверхню

Від 15 до 60 хвилин

Витрачання

15-20 м²/л

Зберігання

24 місяці в оригінальній упаковці в сухому і прохолодному місці

Упаковка

Пластиковий флакон 1 літр
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LITOSEAL TERRAZZE
Захисне просочення для терас.
Попереджає проникнення води.

ОПИС

Litoseal Terrazze – просочення на основі розчинника з високою проникністю і водовідштовхувальними властивостями. Усуває
проблеми, пов’язані з проникненням води в мікротріщини, пори і шви.
Засіб проникає всередину поверхні, створюючи бар’єр проти капілярної вологи і солей, не затримуючи пари. Запобігає утворенню
цвілі і вицвітанню.
Стійке до УФ випромінювання і не призводить до пожовтіння оброблюваного матеріалу.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Litoseal Terrazze підходить для нанесення на всі матеріали (кераміка, кераміка з поверхнею під натуральний камінь, керамограніт,
клінкер, мармур, граніт, теракота, камінь ін.) і шви на основі цементу.
Особливо рекомендується для захисту зовнішніх підлогових поверхонь, які піддаються впливу опадів і низьких температур.

НАНЕСЕННЯ

Перед обробкою поверхню рекомендується попередньо промити засобом Litonet.
Матеріал нанести рівномірним тонким шаром за допомогою пензля, валика, безповітряного пульта або мікрофібри, добре
просочуючи шви і наявні тріщини. Приблизно через 5 хвилин видалити надлишки засобу з поверхні за допомогою чистої
бавовняної тканини або вбираючого паперу.
Час висихання до початку ходіння має становити 2-4 години після нанесення.

УВАГА

•Важливо наносити вказану кількість матеріалу, уникаючи надлишків, які можуть зробити поверхню липкою. Перед нанесенням
завжди виконуйте тест для оцінки результату.
•У разі сильно вбираючих матеріалів (теракота, цемент, вапняк, піщаник), для забезпечення максимального захисту, можна
нанести продукт у два шари. Другий шар наноситься після повного висихання першого шару (через 2-4 години). У цьому випадку
продукт може злегка змінити тон матеріалу. Рекомендується провести попередній тест.
•Наносити тільки на чисті і сухі поверхні, не наносити на гарячі поверхні.
•Протягом 24 годин після нанесення поверхня повинна бути захищена від води.
•Для прибирання поверхні використовувати нейтральні засоби для чищення.
•Не використовувати продукт у цілях, не передбачених у цьому технічному описі.
•У разі випадкового розливання зібрати продукт за допомогою поглинаючих матеріалів (папір, тирса тощо).

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Зовнішній вигляд

Прозора рідина

Колір

Безбарвний

Запах

Розчинника

Питома вага

795 ± 20 г/л

Займистість

Займається

Температура нанесення

Від +5°C до +35°C

Час впливу на поверхню

Приблизно 5 хвилин

Витрачання

10-15 м²/л

Зберігання

36 місяців в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла, в сухому і
прохолодному місці
Металевий флакон 1 літр

Упаковка
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LITOWAX GRES & NATURAL STONE
Полімерне просочення з матуючим ефектом
для захисту каменю і плитки

ОПИС

Litowax Gres & Natural Stone - полімер на водній основі з матуючим ефектом для захисту поверхонь.
Надає поверхні м’який матовий ефект, робить її стійкою до бруду, плям і подряпин. Нанесення засобу спрощує щоденний догляд,
зменшуючи поверхневе тертя.
Засіб рекомендується для нанесення на структурні поверхні будь-яких матеріалів, штучних і натуральних.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовується для кераміки і керамограніту з натуральною та структурною поверхнею, натурального каменю, цегли, теракоти.
Для внутрішніх робіт.

НАНЕСЕННЯ

Оброблювана поверхня повинна бути чистою і сухою. Для очищення рекомендується використовувати відповідні матеріали
Litokol.
Для поверхонь з низькою вбираючою здатністю (кераміка, керамограніт) розбавити засіб з водою в пропорції 1:1.
Для поверхонь з середньою і високою вбираючою поверхнею (цегла, камінь) використовувати в чистому вигляді.
Нанести тонкий і однорідний шар засобу за допомогою пензля, валика або мікрофібри для нанесення воску. Не ходити по
свіжообробленим ділянкам.
Залишити для висихання на 4 години перед початком ходіння або нанесенням другого шару.
Другий шар рекомендується для пористих матеріалів, а також для додання більшого блиску поверхні.

УВАГА

•Наносити тільки на чисті і сухі поверхні.
•Якщо для попереднього очищення поверхні використовувалися матеріали на основі кислот, необхідно ретельно промити її
водою, тому що залишки кислоти вступають у реакцію з Litowax Gres & Natural Stone.
•Не використовувати на дуже компактних і глянцевих поверхнях, таких як: полірований або лапатований керамограніт, а також
полірований камінь.
•Не застосовувати на поверхнях, які під час виробництва були оброблені кислотою.
•Сильновбираючі матеріали, такі як теракота ручної роботи або кварцит, попередньо обробити Litostone Protector.
•Не використовувати продукт у цілях, не передбачених у цьому технічному описі.
•У разі випадкового розливання зібрати продукт за допомогою поглинаючих матеріалів (папір, тирса тощо).

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
З овнішній вигляд

Рідина

Колір

Білий

Запах

Легкий

Питома вага

1015 ± 10 г/л

ph

9,00 ± 0,5

Займистість

Не займається

Температура нанесення

Від +5°C до +35°C

Витрачання

10-15 м²/л

Зберігання

36 місяців в оригінальній упаковці, в сухому і прохолодному місці

Упаковка

Пластиковий флакон 1 літр
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LITOSTAIN CLEANER
Засіб для видалення
органічних і біологічних плям

ОПИС

Litostain Cleaner - гель на водній основі для видалення органічних і біологічних забруднень. Продукт може бути використаний на
будь-яких поверхнях.
Не пошкоджує поверхню і не залишає розводів.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Litostain Cleaner – універсальний засіб, яке можна використовувати для очищення будь-керамічної поверхні, натурального і
штучного каменю.
Усуває кольорові плями різного походження, наприклад: кава, фрукти, червоне вино, фруктові соки, барвники, водорості, цвіль,
чорнило тощо.
В’язка консистенція Litostain Cleaner забезпечує більш тривалий час впливу на пляму і дозволяє використовувати засіб на
вертикальних поверхнях.
Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

НАНЕСЕННЯ

Нанести нерозбавлений продукт безпосередньо на пляму. Час впливу залежить від забруднення і типу матеріалу. Для свіжих
плям залишити на 10-20 хвилин, для більш стійких - до 12 годин.
Потім видалити засіб чистою тканиною, добре промити водою і дати висохнути. Повторити нанесення, якщо пляма залишилася.

УВАГА

•У рідкісних випадках застосування матеріалу може привести до зміни зовнішнього вигляду оброблюваної поверхні. Перед
нанесенням виконайте тест для оцінки результату.
•Не наносити на мокрі або гарячі поверхні.
•Не використовувати в поєднанні з іншими хімічними речовинами.
•Не використовувати для видалення масла і жиру.
•Не використовувати продукт в цілях, не передбачених у цьому технічному описі
•У разі випадкового розливання зібрати продукт за допомогою поглинаючих матеріалів (папір, тирса тощо).

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Зовнішній вигляд

Прозорий гель

Колір

Безбарвний

Запах

Гіпохлорид

Питома вага

1120 ± 10 г/л

ph

11,5 ± 0,5

Займистість

Не займається

Температура нанесення

Від +5°C до +35°C

Час впливу на поверхню

Від 10 хвилин до 12 годин

Витрачання

Залежно від розміру плями

Зберігання

12 місяців в оригінальній упаковці, в сухому і прохолодному місці

Упаковка

Пластиковий флакон 0,5 літра
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LITOSHINE EVO
Нейтральное средство для повседневной уборки.
Для любых поверхностей. Не нужно смывать.

ОПИС

Litoshine Evo – концентрований універсальний засіб для чищення на основі водного розчину екологічних біорозкладних продуктів
рослинного походження. Не руйнує і не забарвлює поверхню, що очищається.
Litoshine Evo - безпечний для здоров’я людей, тварин і довкілля. Рекомендується для очищення поверхонь, з якими контактують
діти і домашні тварини. Має приємний свіжий запах.
Litoshine Evo - не містить віск, розчинники, пігменти і барвники. Очищає, не залишаючи розводів або патьоків, не вимагає
додаткового змивання і ополіскування.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовується всередині і зовні приміщень для очищення настінних і підлогових покриттів. Для всіх типів поверхонь:
•Керамограніт, керамічна плитка, мозаїка
•Клінкер, теракот, натуральний і штучний камінь
•Дерево, паркет, паркетна дошка, ламінат
•Гума, полімерні і ПВХ поверхні, лінолеум

НАНЕСЕННЯ

Litoshine Evo – концентрований засіб. Для повсякденного застосування його необхідно розбавити чистою водою у таких пропорціях:
•Для вбираючих матеріалів: 2-3 ковпачки засобу на 5 л води.
•Для менш вбираючих поверхонь: 1-2 ковпачки засобу на 5 л води.
Провести прибирання поверхні звичайним способом (ручне прибирання або прибирання за допомогою миючих машин). У разі
дотримання концентрації розведення не потрібно змивати водою.ф
Для видалення стійких забруднень можна використовувати розчин більшої концентрації. Застосування в розчині з збільшеною
концентрацією може вимагати додаткового прибирання залишків.

УВАГА

•Не використовуйте концентрований (не розведений) продукт, щоб уникнути утворення на поверхні розводів і залишків.
•Не використовуйте продукт у цілях, не передбачених у цьому технічному описі.
•У разі випадкового розливу зібрати продукт за допомогою вбираючих матеріалів

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Зовнішній вигляд

Рідина

Колір

Безбарвний

Запах

Свіжості

Питома вага

1000 ± 10 г/л

ph

7,5 ± 0,5

Займистість

Не займається

Температура нанесення

Від +5°C до +35°C

Витрачання

900 -1000 м2/л у разі використання в зазначеній концентрації

Зберігання

36 місяців в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла, в сухому і
прохолодному місці

Упаковка

Пластиковий флакон 1 літр
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ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ

Вид
поверхні

Litostone
Protector

Litogres
Protector

Litocare Matt

Litocare
Stone Glossy

Litowax Gres
& Natural
Stone

Litogrip
Floor

Litoseal
Terrazze

Захисне
просочення.
Без зміни
кольору

Захисне
просочення.
Без зміни
кольору

Захисне
просочення.
підсилює колір

Захисне
просочення.
мокрий ефект

Захисне
просочення.
Матовий ефект

Протиковзка
обробка

Захисне
просочення
для терас

Мармур
(Всі види, крім
полірованого)

•

•

•

•

Граніт
(Всі види, крім
полірованого)

•

•

•

•

Мармур
полірований

•

•

Граніт
полірований

•

•

Натуральний камінь
(піщаник, сланець,
кварц, вапняк)

•

•

Мармур
відновлений

•

•

Кварц
відновлений

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

Керамограніт

•

•

•

•

•

Керамограніт
структурний

•

•

•

•

•

Керамограніт
полірований

•

•

•

•

Керамограніт
лапатований

•

•

Керамічна плитка
глазурована

•

•

Теракота

•

•

•

•
•
•

•

•
•

Мозаїка
скляна

•

•

•

•

Мозаїка
керамічна

•

•

•

•

•

•

•

•

Фуга
цементна
Фуга
епоксидна

•

ТОВ «Літокол Плюс»

Київ, вул. Маричанська, 18 Тел. (044) 258-78-96, 258-79-58
e-mail: ufficio@litokol.kiev.ua www.litokol.ua
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