
Litoclean EVO
КИСЛОТНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ ДЛЯ
ОЧИЩЕННЯ КЕРАМІЧНИХ ПОКРИТТІВ. ЕФЕКТИВНИЙ
ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ ЦЕМЕНТНОЇ ШТУКАТУРКИ
І ВИЦВІТІВ.

ОПИС Litoclean EVO - це концентрований кислотний миючий засіб для очищення після завершення будівництва.

Продукт, до складу якого входять інгібовані кислоти і спеціальні миючі засоби, замінює традиційні кислоти з

ще більш ефективними результатами при глибокому очищенні недавно укладених керамічних поверхонь.

ПЕРЕВАГИ •  Продукт на водній основі

•  Підходить для видалення сольових вицвітів

•  Слабо агресивний по відношенню до цементних розчинів. Не змінює колір швів

•  Відмінна миюча здатність

•  Приємний запах

•  Не класифікований як небезпечний при транспортуванні

СФЕРИ
ЗАСТОСУВАННЯ

НАНЕСЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1

Матеріали 
для очищення

УПАКОВКА Флакон 1 л (коробка 12 шт.)

Підходить для швидкого видалення залишків цементу і цементних фуг, сольових і вапняних відкладень, 

темпери, вапна з керамічної плитки, керамограніту, скляної мозаїки, теракоти, зістареного мармуру тощо, 

як в приміщенні, так і зовні, на підлогах та стінах.

Продукт, при правильному використанні, не пошкоджує шви, виконані за допомогою традиційних

цементних фуг і здатний видалити будь-які вицвіти, які можуть утворюватися на поверхні, повертаючи шву

рівномірний колір.

Струсіть добре перед використанням.

Продукт майже завжди слід використовувати в розбавленому вигляді.

Розбавте продукт від 1:1 до 1:10 холодною водою в залежності від матеріалу і бруду, який необхідно

видалити.

Налийте рідину на поверхню, що очищається, і рівномірно розподіліть її.

Залиште діяти приблизно на 5-10 хвилин, а потім протріть абразивною повстю (арт. 109 GBNC) до

видалення залишків або кірок, які все ще залишилися.

Видаліть залишки рідини з поверхні ганчіркою, прогумованим шкребком або водним пилососом.

Нарешті, рясно промийте водою і ретельно висушіть.

•  Не використовуйте занадто концентрований продукт, щоб уникнути ризику відкладень

•  У разі підлог зі швами, рекомендується почекати не менше 7 днів після затирання, перш ніж мити їх

•  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

•  У разі поверхонь зі шліфованого мармуру розбавте продукт у воді в співвідношенні 1:10, а в разі

   галтованого мармуру - розведіть продукт у воді в співвідношенні 1:3

•  Не використовуйте продукт на мармурі або інших полірованих вапнякових матеріалах, які можуть

   втратити блиск

•  Провести попередню пробу на ділянці поза полем зору, якщо матеріал не відомий або у вас є сумніви в



ІНФОРМАЦІЯ ПРО
БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

Зовнішній вигляд Прозора рідина

Колір Блакитний

Запах Злегка ароматний

Митний код 34029090

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

прямого впливу світла. Боїться морозу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Час обробки 5-10 хвилин

Займистість НІ

pH 2,1 - 2,9

Питома вага 1,04 кг/л

Нанесення Губка або біла повсть

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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 стійкості до хімічних речовин

•  При поводженні з продуктом одягайте відповідний захисний одяг (гумові рукавички, маску і окуляри).

   Дотримуйтесь інструкцій, наведених у паспорті безпеки

•  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

Матеріали для очищення
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