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Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

НЕ ПІДЛЯГАЄ КЛАСИФІКАЦІЇ НЕБЕЗПЕКИ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ НОРМАТИВІВ.
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Матеріали 
для очищення

Litoshine EVO - це нейтральний миючий засіб на водній основі, виготовлений з екологічно чистих матеріалів

рослинного походження, що швидко біорозкладаються на безпечні для здоров'я людей і навколишнього 

середовища сполуки.

Спеціально для щоденного очищення всіх поверхонь, особливо погано абсорбуючих підлогових покриттів,

таких як кераміка, фарфор, паркет і полімерні покриття.

До його складу не входять воски і розчинники, він не утворює патини на поверхні, що гарантує чудовий

рівень очищення і свіжий чистий аромат.

Litoshine EVO
ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ КОНЦЕНТРОВАНИЙ 
МИЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ВСІХ ПОВЕРХОНЬ. НЕ ВИМАГАЄ 
ДОДАТКОВОГО ПРОМИВАННЯ

•  Універсальний, може бути використаний на всіх поверхнях

•  Відмінна миюча здатність

•  Продукт на водній основі

•  Не залишає розводів і не потребує полоскання

•  Приємний запах

•  Не класифікований як небезпечний при транспортуванні

•   Однієї пляшки вистачає на 900-1000 м
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УПАКОВКА Флакон 1 л (коробка 12 шт.)

Для внутрішнього і зовнішнього використання.

Завдяки нейтральному складу продукт можна наносити на будь-яку поверхню, навіть на найделікатнішу,

без ризику утворення поверхневих розводів.

Типові приклади застосування включають звичайне очищення полірованої або лапатованої кераміки,

натурального керамограніту, керамічної або склоподібної мозаїки, паркету і полімерних підлог лінії 

Spaziocontinuo

®

.

При використанні в правильній концентрації не вимагає промивання і рекомендується для всіх поверхонь з

низьким або абсолютно нульовим ступенем поглинання.

Продукт концентрований і повинен бути розбавлений водою перед використанням.

Налийте 1-2 ковпачки в 5 літрів води (відро), та 2-3 ковпачки для менш абсорбуючих поверхонь або 

для натуральних каменів і цегли. Помийте підлогу звичайним традиційним ручним або машинним 

способом.

При використанні продукту в рекомендованих концентраціях промивати не потрібно.

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

•  Не використовуйте занадто концентрований продукт, щоб уникнути відкладень

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

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



ДАНІ Колір Безбарвний

Запах Свіжий

Митний код 34029090

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

прямого впливу світла. Боїться морозу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Біорозкладність (ст. 2 і 4 з. 136 від 26.04.83 р.) > 95%

Займистість НІ

pH 7,0 - 8,0

Питома вага 1,01 кг/л

Нанесення Швабра, ганчірка або машина для миття підлог

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

Витрата 900 - 1000 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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ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ Зовнішній вигляд Прозора рідина

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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