
LITONET EVO - LITONET GEL EVO

ОПИС
Litonet EVO і Litonet Gel EVO - рідкі концентровані засоби з лужним рН.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Підходять для очищення будь-яких керамічних поверхонь від різних 
типів забруднень:
•сліди від епоксидних затирань
•залишки кольорової гуми
•жир, масло
•віск
•скотч
•монтажна піна
Можуть використовуватися для всіх видів керамічних покриттів:
•керамічна плитка
•керамограніт, у т.ч. полірований і лапатований
•скляна і керамічна мозаїка
•клінкер
•натуральний камінь (античний, полірований, неполірований)

Можуть використовуватися на полірованому мармурі, лапатованому 
або полірованому керамограніті без ризику пошкодження їх 
зовнішнього вигляду.

У чистому вигляді підходять для видалення залишків і розводів від 
епоксидних розчинів гами Starlike® EVO та ЕрохуElite ЕVО, а також 
цементного затирання темного кольору з полірованого керамограніту.

При розведенні Litonet EVO водою у співвідношенні 3:10 ідеально 
підходить для видалення жирних слідів, органічних забруднень, 
а також воску з будь-якої натуральної або штучної поверхні. 
Рекомендується для прибирання таких поверхонь як ПВХ, лінолеум, 
ламінат.

Для прибирання підлоги рекомендується використовувати рідину 
Litonet EVO, а для прибирання стін - Litonet Gel EVO, оскільки 
він має велику в’язкість, а також, завдяки зручному флакону з 
пульверизатором, дозволяє легко наносити продукт на вертикальні 
поверхні.

НАНЕСЕННЯ
Прибирання залишків або розводів від епоксидних речовин можна 
виконувати, коли матеріал вже затвердів (як правило, через 24 
години при температурі + 20-25°С)
Litonet EVO необхідно нанести в чистому вигляді на поверхню, 
розподілити за допомогою білої повсті (арт. 109GВNС) і залишити 
на 10-15 хвилин для реакції, після чого повторно протерти поверхню 
білим повстю (арт. 109GВNС).
Наприкінці роботи ретельно ополоснути поверхню водою, 
прибираючи залишки матеріалу за допомогою целюлозної губки (арт. 
291 OvаIе, арт. 291 Ероху або арт. 134G0001) і висушити чистою, 
сухою тканиною, не чекаючи випаровування води, оскільки це може 
призвести до утворення розводів. Для повсякденного прибирання 
розвести Litonet EVO 3:10 з водою, а потім повторити вищевказані дії.

УВАГА
•Перед початком роботи захистити всі поверхні, які можуть бути 
пошкоджені при контакті з очисниками (двері, вікна, меблі, крани, 
металеві або ПВХ-профілі)
•Часто міняти воду під час прибирання.
•Під час роботи використовувати індивідуальні засоби захисту: гумові 
рукавички та окуляри.
•У разі випадкового розливу, залишки продукту зібрати за допомогою 
поглинаючих матеріалів, наприклад, папір, тирса тощо.
•Не застосовувати продукт з метою, не передбаченою у цьому 
технічному описі.

ЗАСОБИ ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ ПЛЯМ І РОЗВОДІВ
ВІД ЕПОКСИДНИХ ЗАТИРАНЬ

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Зовнішній вигляд Litonet EVO рідина

Litonet Gel EVO в’язка рідина

Колір Прозорий
Запах Злегка ароматний
рН (5% розчину) 12 ± 0,5
Питома вага (+ 20°С) 1010 ± 10 г/л
Температура застосування Від +5°C до +35°C
Час впливу продукту 10-15 хвилин
Витрата 1 літр на 10-15 м2 

ТЕРМІН І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 24 місяці в оригінальній закритій упаковці, подалі від джерел тепла і прямих сонячних 
променів. Боїться морозу.

УПАКОВКА Litonet EVO:
Флакон 1 літр (по 12 шт. у коробці) 
Каністра 5 літрів

Litonet Gel EVO:
Флакон с пульверизатором 0, 75 літра
(по 12 шт. у коробці)


