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Заповнювачі
швів

FillGood EVO
ОДНОКОМПОНЕНТНА ПОЛІУРЕТАНОВА ФУГА НА 
ВОДНІЙ ОСНОВІ, ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ,
ПЛЯМОСТІЙКА, ДЛЯ КОМПАКТНИХ ТА ЕЛАСТИЧНИХ 
ШВІВ З ОДНОРІДНИМ І ДОВГОВІЧНИМ КОЛЬОРОМ. БЕЗ
КЛАСИФІКАЦІЇ НЕБЕЗПЕКИ. ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ
ПІДЛОГ З ПІДІГРІВОМ А ТАКОЖ ДЛЯ ПІДЛОГ З 
ВИСОКОЮ СХИЛЬНІСТЮ ДО ДЕФОРМАЦІЙ.

FillGood EVO - інноваційна фуга на основі поліуретанових смол у водній дисперсії для

водовідштовхувального затирання швів між керамічною плиткою і скляною мозаїкою з шириною швів від 1

до 6 мм.

•  Готова до використання

•  Можливість повторного використання: після завершення затирання будь-який матеріал, що залишився,

  якщо він закритий в оригінальній упаковці і зберігається при температурі від +5°C до +35°C, можна

  використовувати повторно навіть через кілька місяців, уникаючи непотрібних відходів

•  Ідеально підходить для плит великого формату та малої товщини.

•  Не вимагає підготовки і дозволяє уникнути попадання пилу в навколишнє середовище, як це

  відбувається з цементними виробами

•  Продукт не має обмежень для автомобільних, морських, повітряних і залізничних перевезень

•  Плямостійка

•  Стабільні й однорідні кольори на всіх типах плиток з унікальними колірними ефектами

•  Простота нанесення і очищення, навіть у порівнянні зі звичайними цементними фугами для швів

•  Еластична

•  Відтінки продукту обумовлені поверхнево забарвленими мікросферами спеченого кварцу, які

  запобігають виділенню пігментів на поверхні кераміки або мозаїки, що спрощує і прискорює очищення

•  Завдяки особливій тонкості спечених кварцових мікросфер, що містяться в продукті, можна отримати

  надзвичайно гладку і компактну поверхню

•  Спеціальні водовідштовхувальні добавки, що входять до складу продукту, різко знижують поверхневе

  поглинання швів, роблячи його водовідштовхувальним з крапельним ефектом

•  В'яжучий засіб FillGood EVO складається з поліуретанових смол у водній дисперсії, які гарантують

  високу стійкість до світла, запобігаючи пожовтінню або зміні кольору через вплив УФ-променів або

  штучних джерел світла

•  Продукт не містить цемент, тому запобігає утворенню вицвітів, характерних для цементних продуктів

•  FillGood EVO не містить розчинників або подразнюючих і корозійних речовин, тому не вимагає

   маркування, як звичайні цементні або епоксидні продукти

•  Таким чином, користувач може мати особливо безпечний продукт під час роботи

•  Продукт з дуже низьким рівнем викидів летких органічних сполук (VOC). Відповідає класу EC1

PLUS

        згідно з протоколом EMICODE і класу A+ (викиди в повітря в приміщенні - Французькі правила)

Відро 5 кг - Стандартний піддон 500 кгУПАКОВКА

Типові приклади застосування:
FillGood EVO може використовуватися в житловому і громадському будівництві для затирання швів

шириною від 1 до 6 мм між керамічною плиткою будь-якого типу і скляною мозаїкою всередині приміщень

на стінах і підлогах і зовні на стінах.

Оскільки це однокомпонентний продукт, затвердіння якого залежить від випаровування води, що міститься

в нанесеній суміші, він особливо підходить для затирання швів між керамічними плитами великого

формату, де плиточник застосовує матеріал тільки по периметру плит.

На відміну від двокомпонентних реактивних епоксидних продуктів, FillGood EVO надає майстру більше

часу для затирання, уникаючи відходів матеріалу.



ПРИЗНАЧЕННЯ
ВИКОРИСТАННЯ

Сфери застосування
Внутрішні

Підлоги і стіни

Підлоги з підігрівом

Фасади

Внутрішні вологі зони (ванні кімнати, душові кабіни)

Житлове, громадське, комерційне будівництво

ПОПЕРЕДНЯ
ПЕРЕВІРКА І
ПІДГОТОВКА ШВІВ

Відповідні матеріали
Керамічна плитка

Плитка одинарного та подвійного випалу

Теракота - Клінкер

Мармур - Граніт 

Кам'яні матеріали

Природні камені

Керамограніт

Керамічна і склоподібна мозаїка

Тонкі плити з керамограніту

Великі розміри

Плити 320x160 см

Композити на основі смоли або цементу

Довговічність керамічної плитки може бути гарантована тільки завдяки хорошому плануванню процесу

укладання плитки. Тому ми рекомендуємо вам ознайомитися з національними стандартами, що діють

в кожній країні, такими як стандарт UNI 11493 для Італії, який надає необхідні рекомендації щодо

вибору матеріалів, правильного планування, використання та монтажу, щоб забезпечити досягнення

необхідних рівнів якості, продуктивності та довговічності.

Як приклад, наводяться деякі приписи, які повинні бути прийняті в цілому.

Основи

Перед укладанням переконайтеся, що основи чисті, без крихких частин, досить сухі і затверділі, плоскі

та достатньої товщини, і що вони мають необхідну механічну міцність в залежності від передбачуваного

використання плитки.

Умови будівництва

Переконайтеся, що під час нанесення продукту умови температури, вологості, світла тощо відповідають

вимогам.

Матеріали

Переконайтеся, що всі матеріали, використовувані для облицювання плиткою (керамічний матеріал,

вирівнювальні суміші, клеї, герметики, гідроізоляційні матеріали тощо), придатні для передбачуваного

використання і правильно зберігаються.

Деформаційні шви

Переконайтеся, що периметральні, деформаційні, розділові і структурні еластичні стики правильно

спроєктовані і підготовлені. Як правило, повинні бути передбачені розділові стики для ділянок

20-25 м

2

 всередині і 9-15 м

2

 зовні. У разі зовнішніх робіт перевірте, щоб ці стики були належним чином

гідроізольовані й герметизовані.

Подвійне нанесення

У разі зовнішнього укладання, великих форматів, підлог з інтенсивним або важким рухом, вібруючих

основ іситуацій, коли очікуються великі термічні перепади, необхідно наносити клейовий розчин як на

основу, так і на зворотну сторону плитки, для отримання повноцінного шару клею без пустот.

Шви

При будь-якому типі укладання керамічної плитки повинні бути виконані шви відповідної величини,

взалежності від таких параметрів:

•   тип, розмір і допуски розмірів плитки

•   коефіцієнти теплового розширення матеріалів, з яких складається плиткове покриття

•   механічні властивості укладальних матеріалів

•   розташування і хід з'єднань

•   механічні характеристики основи

•   сфера використання та очікувані умови експлуатації

Укладання стик в стик не допускається. Видаліть всі елементи систем вирівнювання перед початком

фугування швів.

ПІДГОТОВКА ДО
УКЛАДАННЯ
ПЛИТКИ

Переконайтеся, що клей або розчин, який використовується для приклеювання плитки, повністю затвердів і

висох.

Видаліть пластикові розпірки.

Шви повинні бути чистими, без пилу і порожніми по всій товщині плитки.

Будь-які сліди клею або розчину, що просочилися між швами, повинні бути видалені.

Переконайтеся, що керамічна плитка не має проблем з очищенням і поверхневим поглинанням. Дійсно,

деякі види плитки (наприклад, полірований керамограніт) або натуральні камені, мають мікропористість і

шорсткість поверхні, що може привести до фарбування самої поверхні і ускладнити очищення.

Завжди слід проводити попередні проби нанесення.
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ПРИГОТУВАННЯ
СУМІШІ

НАНЕСЕННЯ

FOCUS

ОЧИЩЕННЯ ТА
ОЗДОБЛЕННЯ
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Продукт готовий до використання і не вимагає підготовки.

Однак, після відкриття ємності рекомендується короткочасно перемішати суміш вручну за допомогою 

кельми або сталевого шпателя.

Затирання плиткової поверхні
Нанесіть розчин в шви спеціальним прогумованим шпателем на всю товщину і виконуючи діагональні рухи

щодо напрямку швів видаліть надлишки матеріалу з поверхні керамічного покриття.

Нанесення продукту може виконуватися при температурах від +10°C до +30°C.

Уникайте занадто сильних протягів, які можуть передчасно висушити продукт на поверхні плитки або

мозаїки.

Не застосовувати, якщо очікується зниження температури нижче +10°C протягом наступних 24 годин.

Захистіть всі поверхні від будь-яких вимивань протягом 7 днів.

FillGood EVO - це водна дисперсія, затвердіння відбувається за рахунок випаровування води. Отже, на

швидкість ретикуляції і затвердіння сильно впливають температура, вологість, абсорбція плитки та її

товщина.

Часткове заповнення швів може порушити структурну цілісність виробу; тому рекомендується ретельно

втиснути продукт в шви гумовим шпателем до тих пір, поки вони не будуть повністю заповнені.

Рекомендується наносити продукт на площу, що не перевищує 3-4 м

2

, або на такі які можна очистити за 10

хвилин.

При температурі близько +30°C рекомендується наносити продукт на площу не більше 1 м

2  
і негайно

приступити до очищення.

Для полегшення нанесення (особливо в спекотному кліматі) можна злегка змочити поверхню плитки

віджатою губкою перед нанесенням продукту, уникаючи застою води на поверхні плитки або в ще порожніх

швах.

Ця операція забезпечує кращу оброблюваність продукту за рахунок уповільнення утворення плівки на

поверхні плитки.

Фініш
У разі використання добавки Spotlight або Gold вилийте продукт в суміш і повільно перемішайте шпателем.

Рекомендується всипати дуже повільно, оскільки ці добавки дуже леткі, і повільно перемішувати, щоб 

уникнути розсіювання продукту в навколишньому середовищі.

Не використовуйте добавку Galaxy.

Догляд за керамічними поверхнями, затертими FillGood EVO
Звичайне очищення керамічних або мозаїчних поверхонь, затертих розчином FillGood EVO, можна

виконувати за допомогою звичайних миючих засобів, наявних на ринку, з дотриманням інструкцій із

застосування і розбавлень, рекомендованих виробниками, зазначених на упаковці.

Продукти, що містять етиловий спирт, можуть трохи послабити поверхню затирання, яка відновлює

первісну міцність через кілька годин.

У разі сумнівів проведіть попередній тест на невеликій периферійній ділянці.

Для звичайного очищення поверхонь Litokol пропонує нейтральний миючий засіб Litoshine EVO, який, при

використанні в правильних розбавленнях, дозволяє уникнути остаточного полоскання.

Очищення і завершення затирання слід проводити спеціальною губкою для FillGood EVO з синтетичної

піни (арт. 125G0001) або губкою Sweepex (арт. 128G0001), добре віджатою, здійснюючи кругові рухи,

намагаючись не спорожняти шви і не залишаючи розводів на поверхні.

Не використовуйте целюлозні губки.

Необхідно використовувати якомога меншу кількість води, щоб не пошкодити ще свіжий продукт в швах.

Уникайте застою води на поверхні свіжого затирання, стежачи за тим, щоб вода не потрапляла в ще

порожні шви.

Часто міняйте воду для очищення (приблизно кожні 10 м

2

).

Уникайте подальше очищення після того, як почалося висихання, оскільки тертя губкою під час

ретикуляції фуги призводить до втрати міцності поверхні.

Можливі розводи та залишки смоли можна очистити як мінімум через 24 години після заповнення швів 

нейтральним засобом FillCleaner EVO.

Розподіліть чистий продукт на поверхні і через кілька хвилин розітріть білим фетром (арт. 109GBNC),

промийте вологою губкою і висушіть чистою тканиною.

Рекомендується застосовувати очищувач FillCleaner EVO на не дуже великих ділянках (приблизно 1-2 м

2

),

щоб не залишати його в контакті з швами більше, ніж на 5 хвилин.

Після завершення очищення по продукту можна ходити через 24 години.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО
БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЯ
ПРОДУКТУ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

Зовнішній вигляд Густа кольорова паста

Колір Див. таблицю кольорів

Митний код 35069190

Термін зберігання 24 місяці в оригінальній упаковці в сухому місці. Боїться

морозу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Пропорція змішування Продукт готовий до використання і не вимагає підготовки.

Консистенція розчину Тиксотропна паста

Питома вага суміші 1,60 кг/дм

3

Ширина швів Від 1 до 6 мм

Нанесення Прогумований шпатель

Дозволені температури застосування Від +10°C до +30°C

Час очікування для затирання швів 24 години

Можливість неінтенсивного пішохідного руху 24 години

Уведення в експлуатацію 7 днів

Робоча температура Від -15°C до +80°C

Очищення обладнання З водою для свіжого продукту. Механічно до затверділого

продукту.

Заповнювачі швів FillGood EVO 4

 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  

 
  
  
 
  
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 

 

#Затирання між керамічною плиткою та мозаїкою швів шириною від 1 до 6 мм, виконується готовою до 

використання поліуретановою фугою у водній дисперсії, типу FillGood EVO від Litokol S.p.A.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  
 

   

 

•  Наносити продукт при температурі від +10°C до +30°C

•  
Перед нанесенням переконайтеся, що клей, який використовується для укладання кераміки або мозаїки,

 повністю висох

•  Часто міняйте воду для очищення

•  Міняти губку, якщо вона просякнута продуктом

•  Продукт готовий до використання. Не додавайте воду, оскільки розбавлення смоли послаблює

  шви після затвердіння

•  Не додавайте вапно, цемент або інші матеріали, сторонні для продукту

•  Не наносьте продукт на вологі поверхні або поверхні, схильні до висхідної капілярної вологості

•  Не використовуйте на зовнішніх підлогах, ваннах, басейнах, парових лазнях, саунах, душах спортивних і

  громадських об'єктів

•  Не використовуйте для затирання швів плитки або мозаїки на підлозі душових, навіть у житлових

  приміщеннях.

•  Не наступайте на щойно затерту поверхню, щоб не пошкодити підлогу залишками смоли

•  Не використовуйте в промислових середовищах або зонах з підвищеним рухом

•  Не наносьте продукт на ширину більше 6 мм

•  Не покривайте щойно затерту поверхню плівкою або іншим матеріалом, щоб уникнути утворення

  конденсату, що може привести до проблем ретикуляції смоли. Зачекайте принаймні 48-72 годин

  залежно від температури, перш ніж захищати поверхню дихаючими матеріалами

•  Якщо затирання стосується натурального каменю або мармурової мозаїки, необхідно провести

  попередню пробу, щоб перевірити можливе поверхневе поглинання поліуретанової смоли. В цьому

  випадку на поверхні матеріалу утворюється більш темний розвод, який не можна видалити

•  З урахуванням безлічі типів плитки і мозаїки, представлених сьогодні на ринку, в сумнівних випадках

  рекомендується провести профілактичний тест на затирання, щоб визначити можливі несумісності або

  труднощі з очищенням

•  Деякі види плитки (напр., полірований керамограніт) або натуральні камені, мають мікропористість і

  шорсткість поверхні, що може привести до фарбування самої поверхні і ускладнити очищення.

•  У таких випадках рекомендується провести попередні проби нанесення

•  Для очищення використовуйте спеціальну губку для FillGood EVO з синтетичної піни (арт. 125G0001)

  або губку Sweepex (арт. 128G0001). Використання інших губок або повсті може порушити поверхневу

  компактність затирання

•  Уникайте контактів з пилом або забруднюючими матеріалами, що можуть виникнути при одночасному

     виконанні інших робіт, з поверхнею ще не затверділих швів

•  Негайно видаліть надлишки продукту з поверхні плитки, оскільки після затвердіння продукт більше не

  може бути видалений, тільки механічно, з серйозними ризиками для кінцевого результату робіт

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

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



10 10 4 1.28 2.56 3.84

10 10 10 3.2 6.4 9.6

15 15 4 0.85 1.71 2.56

15 15 10 2.13 4.27 6.4

15 30 8 1.28 2.56 3.84

20 20 4 0.64 1.28 1.92

23 23 8 1.11 2.23 3.34

25 25 10 1.28 2.56 3.84

50 50 4 0.26 0.51 0.77

50 50 10 0.64 1.28 1.92

100 100 8 0.26 0.51 0.77 1.02 1.28 1.54

125 240 12 0.23 0.47 0.7 0.93 1.17 1.40

150 150 6 0.13 0.26 0.38 0.51 0.64 0.77

150 150 8 0.17 0.34 0.51 0.68 0.85 1.02

200 200 8 0.13 0.26 0.38 0.51 0.64 0.77

300 300 8 0.09 0.17 0.26 0.34 0.43 0.5

300 600 10 0.08 0.16 0.24 0.32 0.4 0.48

400 400 10 0.08 0.16 0.24 0.32 0.4 0.48

450 450 10 0.07 0.14 0.21 0.28 0.36 0.5

600 600 10 0.05 0.11 0.16 0.21 0.27 0.32

300 300 14 0.15 0.3 0.45 0.6 0.75 0.9

135 800 10 0.14 0.28 0.42 0.55 0.69 0.84

200 800 10 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

400 800 10 0.06 0.12 0.18 0.24 0.3 0.36

110 900 10 0.16 0.33 0.49 0.65 0.82 0.98

150 900 10 0.12 0.25 0.37 0.5 0.62 0.75

225 900 10 0.09 0.18 0.27 0.36 0.44 0.54

300 900 10 0.07 0.14 0.21 0.28 0.36 0.43

600 900 10 0.04 0.09 0.13 0.18 0.22 0.27

500 1000 3.5 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10

1000 1000 3.5 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07

1000 3000 3.5 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

100 1200 10 0.17 0.35 0.52 0.69 0.87 1.04

200 1200 10 0.09 0.19 0.28 0.37 0.47 0.56

300 1200 10 0.07 0.13 0.2 0.27 0.33 0.4

600 1200 10 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 0.24

300 1200 6 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 0.24

600 1200 6 0.02 0.05 0.07 0.1 0.12 0.15

1200 1200 6 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10

1200 2400 6 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ Стійкість до ультрафіолетового

випромінювання

Прекрасна

Стійкість до стирання ≤ 500 мм

3

EN 12808-2

Вологостійкість Хороша
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ТАБЛИЦЯ
ВИТРАТ

ВИТРАТА В ЯКОСТІ ФУГИ кг/м

2

Довжина  Ширина  Товщина  Шви (мм)  Шви (мм)  Шви (мм)  Шви (мм)  Шви (мм)  Шви (мм)

A (мм)  B (мм)  C (мм)  1  2  3  4  5  6

РОЗРАХУНОК
ВИТРАТ

ФОРМУЛА РОЗРАХУНКУ ВИТРАТИ: (A+B)/(AxB) x C x D x 1,6 = кг/м2

A = довжина плитки (в мм)

B = ширина плитки (в мм)

C = товщина плитки (в мм)

D = ширина шва (в мм)

Що стосується розрахунку витрат відповідно до різних форматів плитки і розмірів швів, будь ласка,

зверніться до калькулятора продукту, доступного на сайті www.litokol.ua



Група Назва Конс. % Зазвичай міститься в 30 хвилин 24 години Більше 24
годин

Кислоти Оцтова кислота 10 Оцет

Соляна кислота 10 Соляна кислота

Фосфорна кислота 10 Побутові чистильні засоби

Молочна кислота 10 Молоко

Олеїнова кислота чистий Масло

Лимонна кислота 10 Побутові чистильні засоби

Луг Аміак 10

Каустична сода 10

Гіпохлорит натрію 10 Відбілювач, дезінфікуючі

засоби, побутові миючі

засоби

Масла і паливо Оливкова олія чистий

Мастило чистий

Бензин чистий

Дизельне паливо чистий

Розчинники Етиловий спирт чистий

Перекис водню чистий

Ацетон чистий

Етиловий гліколь чистий

ПРИМІТКИ

СТІЙКИЙ

МІЦНИЙ З МОЖЛИВОЮ ЗМІНОЮ КОЛЬОРУ

НЕ СТІЙКИЙ

ТАБЛИЦЯ
НЕЗАБРУДНЕНОСТІ

ПРОДУКТ Короткий контакт (5 хвилин) Тривалий контакт (60 хвилин)
Масло 0 0

Оцет 0 1

Вино 0 1

Кава 0 0

Кетчуп 1 1

Туш для вій 1 2

Фломастери 0 3

Примітки

ТАБЛИЦЯ
КОЛЬОРІВ

FillGood EVO 6

100 Екстра білий                                           205 Травертин

110 Сірий перламутр                                    210 Сіро-бежевий

125 Сірий цемент                                          225 Табако

140 Графіт                                                     230  Какао

ТАБЛИЦЯ ХІМІЧНОЇ
СТІЙКОСТІ

Наведена таблиця являє собою резюме випробувань хімічної стійкості, проведених відповідно до стандарту

UNI EN 12808-1

Хімічна стійкість керамічних покриттів, затирених FillGood EVO - Цільове середовище: промислові підлогові

покриття

0 = немає змін

1 = невеликий розвод

2 = розвод

3 = інтенсивний розвод

4 = пляма

Заповнювачі швів



ПРИМІТКИ Збір даних при +23°C, 50% В.В. і відсутності вентиляції. Вони можуть відрізнятися в залежності від

конкретних умов будівництва.

Кольори і зображення продуктів є чисто орієнтовними і не обов'язково точно відповідають оригіналам.
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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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