
ОПИС Litocare Matt - це плямостійке просочення, що захищає від бруду, з матовим ефектом, на основі розчинника,

використовується для посилення кольору керамічної плитки або натурального каменю і для відновлення

кольору швів, виконаних за допомогою епоксидних або цементних герметиків, що характеризуються появою

висолів.

Матеріали, оброблені Litocare Matt, захищені від масла, жиру, бруду, напоїв тощо.

Продукт стійкий до ультрафіолетового випромінювання і тому може використовуватися на внутрішніх і

зовнішніх поверхнях на сухому матеріалі.

Застосування полегшує повсякденне обслуговування, зменшуючи поверхневе тертя і запобігаючи

проникненню бруду.

ПЕРЕВАГИ •  Підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування.

•  Підкреслює тон і колір поверхонь, на які наноситься

•  Стійкий до ультрафіолетових променів і несприятливих погодних умов

•  Не створює поверхневу плівку

•  Висока проникність

•  Підходить для застосування в душах, саунах, раковинах і фонтанах
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Litokol Care Litocare Matt
ЗАХИСНЕ ПРОСОЧЕННЯ З МАТОВИМ ТОНУЮЧИМ 
ЕФЕКТОМ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ТОНУ ПОВЕРХОНЬ З 
КЕРАМІКИ АБО НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ. ТАКОЖ 
ДЛЯ ЕПОКСИДНИХ І ЦЕМЕНТНИХ ШВІВ.

УПАКОВКА Металева банка 1 л (коробка 12 шт.)

Підходить для обробки як середньо-сильно абсорбуючих, так і дуже щільних поверхонь, таких як

натуральний камінь (мармур і кварц, навіть зістарені), галька, гладкі і поліровані поверхні,

полірований керамограніт, натуральний грес, агломерати кварцу і мармуру, шви підлог і стін виконаних

епоксидними або цементними фугами.

Продукт висихає через кілька годин і забезпечує відмінну довговічність без створення поверхневої плівки.

Струсіть добре перед використанням.

На чисту, суху поверхню нанести пензлем, валиком, безповітряним розпиленням або флісом, 

нерозбавлений продукт тонким, однорідним шаром.

Після нанесення почекайте близько 10 хвилин, перш ніж видалити залишки продукту, що залишилися на

поверхні, за допомогою традиційної однодискової машини з білим фетром або абсорбуючої тканини.

Після завершення етапу видалення почекайте не менше 6 годин, перш ніж відкрити оброблену ділянку для

руху.

•  Важливо наносити рекомендовану кількість продукту і ретельно видаляти поверхневі надлишки 

     протягом рекомендованого часу, щоб уникнути проблем з маслянистістю поверхні. Завжди проводьте 

     попередню пробу для оцінки результату

•  Наносити продукт тільки на абсолютно чисті і сухі поверхні

•  Не наносьте продукт на вологі або перегріті поверхні

•  Не мийте поверхню протягом 24 годин після обробки. Витримка до 48 годин дозволяє продукту міцно

   закріпитися на основі для більш тривалого ефекту протягом багатьох років

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

   вермикуліт тощо) і викинути в найбільш відповідний контейнер



ІНФОРМАЦІЯ ПРО
БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

Зовнішній вигляд Прозора рідина

Колір Безбарвний

Запах Органічний розчинник

Митний код 38099100

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

прямого впливу світла.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Час обробки 10 хвилин

Займистість ТАК

Точка займання (ASTM D 56) +30°C відкрите приміщення

Питома вага 0,8 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 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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