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Дихати
безпечно

Завдяки технологічній  платформі Zherorisk

інноваційні продукти LITOKOL

багато в чому перевершують сучасні

екологічні вимоги. 

Цілий комплекс технологічних і

рецептурних удосконалень

забезпечує нульовий ризик на

етапах виробництва, зберігання,

транспортування, застосування,

використання і утилізації.

54



Завданням дослідницької ініціативи Zherorisk 
було різко скоротити викиди летких органічних 
сполук (ЛОС), основної причини забруднення в 
приміщеннях, не змінюючи хімічних та фізичних 
властивостей продуктів.

Сертифікати

Émission dans l’air intérieur   
Обов’язкове маркування будівельних 
матеріалів, які використовуються  
всередині будівель, відповідно 
до законодавства Франції, про 
характеристики викидів летючих 
забруднюючих речовин (VOC).  
Рівень викидів продукту позначається 
класом від A + (дуже низький) до C 
(високий)

EC1 PLUS

EMICODE EC1 PLUS-продукція з дуже 
низьким викидом летких органічних 
сполук, відповідно до нормативів GEV 
(європейська асоціація з контролю 
викидів будівельних матеріалів).

Нульовий ризик для користувача

✓ Безпечний для навколишнього середовища
✓ Нетоксичний
✓ Продукт з дуже низьким рівнем
   виділення органічних сполук
✓ Відсутність неприємного запаху
✓ Не викликає корозії

CO2

Нульовий ризик для навколишнього 
середовища

✓ Відновлювана сировина
✓ Матеріал придатний для переробки 
✓ Низький рівень споживання енергії
✓ Менше викидів CO2

✓ Зниження споживання сировини

Нульовий ризик для вашого житла

✓ Дуже низьке виділення органічних
   сполук. Забезпечення якості
   повітря житлових приміщень.                                 

Нульовий ризик при транспортуванні

✓ Продукт без обмежень у перевезенні  для      
   автомобільного, морського,повітряного і
   залізничого транспорту.

✓ Не має обмежень ADR для автомобільного    
   транспорту
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EpoxyÉlite EVO - це 
д в о к о м п о н е н т н и й   

кислотостійкий епоксидний 
продукт для укладання та 

затирання  керамічної плитки 
та мозаїки із шириною шва 

від 1 до 15 мм на внутрішніх та 
зовнішніх підлогах та стінах. Він 

має наднизьку емісію летючих 
органічних речовин (ЛОС).

Частина А це пастоподібна суміш 
з епоксидних смол, кремнієвих 

заповнювачів і добавок. Компонент В 
- каталізатор органічного походження, 

який не є корозійним, токсичним 
та шкідливим для навколишнього 

середовища і не підпадає під обмеження 
щодо дорожнього (ADR), повітряного та 

залізничного транспорту.
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Нове покоління
фуг 
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Витрата як клей

зубець шпателя
(мм)

витрата
(кг/м2)

2 1,1

3,5 1,6

8 3

10 3,5
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EpoxyÉlite EVO - клас R2T, високоефективний, 
без вертикального ковзання реактивний клей 
для укладання керамічної плитки в приміщенні 
та на вулиці на підлогах і стінах. Відмінні 
результати тесту на міцність, на адгезію, набагато 
вищі за стандартну межу>2Н/мм². Як клей 
рекомендується для укадання тонкої мозаїки.
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Технологія Zherorisk дозволила 
використовувати дрібнозернисті кварцові 
мікрогранули, які мають набагато більше 
переваг у порівняні зі  стандартними  
гранулами,  які  зазвичай використовуються 
в аналогічних стандартних продуктах, 
доступних на ринку.

  

   Колір фуги 
практично 

непомітний  і 
ідеально

 поєднується з 
поверхнею.

Що стосується візуальної привабливості, то шви 
виглядають більш гладкими та компактними.

Гладкі та щільні шви
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 Дрібна  гранула

нерівна і менш компактна поверхня
яка легше вбирає бруд

ДРІБНА ГРАНУЛОМЕТРІЯ СТАНДАРТНА ГРАНУЛОМЕТРІЯ

Стандартна гранула

дуже гладка і компактна поверхня з
високою якістю кінцевого результату 

та низьким вбиранням бруду
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Мікрогранули кварцу у складі 
продукту роблять суміш більш 
пластичною, полегшуючи її 
нанесення.

Ідеально 
гладкий
шов 

1918



 Прибирання
Це

ме
нт

ни
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ш
ов

Ep
ox

yÉ
lit
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VO         стійкий колір

      водовідштовхувальний
    легкий в прибиранні
 плямостійкий

        більша поглинаюча здатність
      швидко утворюються плями
     можливе утврорення цвілі
  менша механічна стійкість 

Шви затерті за допомогою EpoxyÉlite 
EVO, легко чистяться, мають чудову 
водовідштовхуваність і не вбирають ніяких 
плям, навіть найсильніших промислових 
плям.
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ПРОМИСЛОВЕ
ВИКОРИСТАННЯ

Відмінна стійкість до стиснення  набагато 
вища за стандартну межу >45 Н/мм² 
і міцність на згин набагато вище, ніж 
стандартна межа  >30 Н/мм².

Фуга EpoxyÉlite EVO не боїться 
самих екстремальних промислових 
застосувань, коли підлоги зазнають 
сильних механічних впливiв, таким 
як прохід навантажувачів і візків 
з піддонами. Завдяки чудовій 
хімічній стійкості, це ідеальний 
продукт для харчової промисловості 
(маслозаводи, олійниці, пивоварні 
заводи, бійні, фритюрниці, фаст-
фуд). Підходить для важких умов 
експлуатації, таких як басейни, 
хамами, гідромасажні ванни, підлоги 
з інтенсивним рухом та значними 
перепадам температури.
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Кольори

Бездоганний шов 
гарантовано міцний, 
водовідштовхувальний і 
легко чиститься, а також 
має високоестетичну 
привабливість, ідеально 
підходить для будь-яких 
виробничих, житлових та 
комерційних приміщень.

Раціональний вибір 
кольорів, розподілених 
між теплими та 
прохолодними відтінками, 
робить EpoxyÉlite EVO 
особливо придатним 
для заповнювання швів 
кераміки та мозаїки 
в приміщенні та на 
відкритому повітрі на 
підлогах та стінах, у 
будь-яких житлових та 
комерційних приміщеннях, 
включаючи теплі підлоги, 
ванні кімнати та душові 
кабіни, кухонні стільниці, 
тераси та балкони.
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     теплі
    відтінки

210 Сіро-бежевий

225 Табакко

205  Травертин

230  Какао

Особливо вражаюче естетичне 
поєднання шва з плиткою під деревину
і натуральний камінь
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100 Екстра білий 

125 Сірий цемент

110 Сірий перламутр 

140 Графіт

елеганті
     холодні
 відтінки
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досконалий 
колір

   

100 Екстра білий 

125 Сірий цемент

110 Сірий перламутр 

140 Графіт

3130



 рівномірне 
  покриття

210 Сіро-бежевий

225 Табакко

205  Травертин

230  Какао
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Властивості

Адгезія при зрізі 
≥ 2 Н / мм2 - EN 12003
Адгезія при зрізі після занурення у воду:
≥ 2 Н / мм2 - EN 12003
Адгезія при зрізі після термічних ударів:
≥ 2 Н / мм2 - EN 12003
Час відкритого шару 
≥ 0,5 Н / мм2 через 50 хвилин - EN 1346
Стійкість до сповзання:
≤ 0,5 мм - EN 1308
Стійкість до стирання:
≤ 250 мм3 - EN 12808-2
Сила згину через 28 днів
при стандартних умовах: ≥ 30 Н / мм2 - EN 12808-3
Стійкість до стиснення через 28 днів
при стандартних умовах: ≥ 45 Н / мм2 - EN 12808-3
Усадка: ≤ 1,5 мм - EN 12808-4
Поглинання води через 4 години: ≤ 0,1 г - EN 12808-5
Робоча температура: від -20°C +100°CТехнічна інформація

Пропорція змішування
компонент A: 93.7 вагових частин
компонент B: 6.3 вагових частин
Обидва компоненти розфасовані у відповідну упаковку.
Консистенція : 
Тиксотропна паста
Щільність розчину:
1,6 кг/дм2

Термін життя розчину:
Близько 1 години при температурі +23°C
Допустима температура нанесення: 
Від +10°C a +30°C
Температура застосування: 
Від +18°C a +23°C
Початок ходіння: 
24 години при температурі +23°C
Початок експлуатації:
7 днів при температурі +23°C
Ширина шва:
Від 1 до 15 мм
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5 кг 
пластикове відро (A+B)

500 кг палета

     10 кг
   пластикове відро 
(A+B)
440 кг палета

Характеристика

Зовнішній вигляд:  компонент A: густа паста 
                      компонент B: каталізатор

Колір  100 Екстра білий
 110 Сірий перламутр
 125 Сірий цемент
 140 Графіт
 205 Травертин
 210 Сіро-бежевий
 225 Табакко
 230 Какао

КЛАСИФІКАЦІЯ ПО EN 13888
Клас RG Реактивна фуга для швів

КЛАСИФІКАЦІЯ ПО EN 12004
Реактивний клей, покращений, тиксотропний.

Термін придатності:
24 місяці в оригінальній упаковці. Т
Тримайте подалі від морозу.
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1

Для приготування  розчину 
необхідно вилити абсолютно весь 
компонент  (В) в компонент (А) 
паста.

2

Ретельно перемішати суміш
електродрилем зі спеціальною 
насадкою до отримання однорідної 
маси і без грудочок. 

3

Шви повинні бути сухими.  Нанесіть 
продукт в шви за допомогою 
зеленого гумового  шпателю (ст. 
946GR), діагональними рухами в 
напрямку швів.  Видаліть зайвий 
продукт.

4

Очищення поверхні необхідно 
проводити поки продукт не застиг.
Покрити оброблену поверхню 
чистою водою, виконати 
попередню очистку білою повстю 
(арт. 109GBNC)

5
Потім очистити поверхню губкою з
жорсткої целюлози (арт. 291 Ovale 
або 134G0001)

6

Решту  розводів  на поверхні
плитки видаляють через 24 години 
(коли матеріал частково затвердів)
за допомогою спеціального 
миючого засобу Litonet Evo або 
Litonet Gel Evo

7
Нансіть itonet Evo або Litonet Gel 
Evo, залиште на 15-30 хвилин. 
Потріть поверхню білою повстю

8

Промийте чистою водою.
Негайно  висушіть чистою 
ганчіркою (не чекайте 
випаровування води)

946GR

109GBNC

Litostrip

128G0001

Litonet PRO

Етапи застосування: Інструменти:

Litonet EVO
Litonet Gel EVO
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    ТОВ “Літокол Плюс”
   м. Київ, вул.Маричанська,18
  тел. (044) 258-78-96
 ufficio@litokol.kiev.ua
litokol.ua


