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ОПИС

ПЕРЕВАГИ /
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИЗНАЧЕННЯ
ВИКОРИСТАННЯ

ПІДГОТОВКА
ОСНОВ

Продукт готовий до використання і не вимагає змішування.

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

допомогою кельми або сталевого шпателя.
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Ґрунтовки
УНІВЕРСАЛЬНА АДГЕЗИВНА ҐРУНТОВКА ДЛЯ КЛЕЇВ,
САМОВИРІВНЮВАЛЬНИХ, ВИРІВНЮЮЧИХ СУМІШЕЙ І
ЦЕМЕНТНИХ ШТУКАТУРОК НА ГЛАДКИХ, НЕ АБСОРБУЮЧИХ
ПОВЕРХНЯХ. ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ПЕРЕКРИТТЯ СТАРИХ 
ПІДЛОГ ТА ПІДЛОГ З ПІДІГРІВОМ. ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
ВСЕРЕДИНІ ТА ЗОВНІ. ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ. 
ПРОДУКТ З ДУЖЕ НИЗЬКИМ РІВНЕМ ВИКИДІВ ЛЕТКИХ 
ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК.

Prepara Fondo EVO - це готова до використання ґрунтовка, що сприяє адгезії, яка складається з

синтетичних смол у водній дисперсії з поліпшеними адгезивними властивостями і водостійкістю, інертних

наповнювачів з відібраним розміром частинок і спеціальних реологічних добавок, які надають продукту

особливу текучість без патьоків в разі нанесення на стіни.

•  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)

•  Універсальний продукт. Він також може використовуватися на теплих підлогах і поверх старої

  керамічної плитки

•  Готовий до використання

•  Ідеально прилипає до різних типів основи, таких як: бетон, фіброцементні панелі, ПВХ, лінолеум,

  дерево, керамічна плитка, грес, натуральний камінь, поверхні з залишками органічних клеїв

•  Легкість і швидкість нанесення. Висихає через 2 години. Перекриття можливе через 4 години

•  Підходить для внутрішнього і зовнішнього застосування на підлогах і стінах, також у важких умовах

  експлуатації

•  Продукт характеризується псевдопластичною реологією, що запобігає його стіканню під час укладання

   на стіни.

•  Знижені витрати

•  Відмінна вологостійкість

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

УПАКОВКА Відро 5 кг - Стандартний піддон 735 кг

Відро 10 кг - Стандартний піддон 640 кг

Prepara Fondo EVO використовується для поліпшення адгезії клеїв, самовирівнювальних сумішей,

вирівнюючих сумішей і цементних штукатурок на середньо абсорбуючих і неабсорбуючих основах, таких

як бетон, фіброцементні панелі, метал, ПВХ, лінолеум, дерево, керамічна плитка, керамограніт, натуральні

камені.

Основи повинні бути чистими, сухими, твердими, компактними, без тріщин або розтріскувань, досить

витриманими і вільними від вологи.

Поверхні, на які наноситься Prepara Fondo EVO, повинні бути вільні від масел і жирів або будь-яких

речовин, які можуть вплинути на адгезію.

Видаліть всі сліди бруду і ретельно знежирте їх спеціальними миючими засобами, такими як Litoscrub EVO.

Будь-які тріщини або розтріскування повинні бути зашпаровані за допомогою Multifondo EVO, (свіжу 

поверхню слід посипати піском або сухим кварцом з розміром зерна 0,4-1 мм).

У будь-якому випадку необхідно вивчити відповідні технічні карти для правильного використання

зазначених продуктів.

ПРОПОРЦІЯ
ЗМІШУВАННЯ



НАНЕСЕННЯ Продукт наноситься в один шар безпосередньо на оброблювану основу за допомогою валика з довгим

ворсом.

Під час нанесення переконайтеся, що продукт рівномірно розподілений по поверхні.

Після висихання (близько 4 годин при температурі +23°C) продукт повністю сухий і характеризується

шорсткою поверхнею, яка полегшує нанесення цементних продуктів, забезпечуючи високий ступінь адгезії.

У разі нанесення у важких умовах, коли необхідно створити посилений і повністю однорідний шар, можна

нанести продукт за допомогою шпателя з ПВХ із закругленими краями (арт. 203А0001), втопивши

стійку до лугу армуючу сітку зі скловолокна з розміром комірки 2x2 мм - щільність: 75 г/м

    2

   (арт. RTRN0050).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
БЕЗПЕКУ

СПЕЦИФІКАЦІЯ
ПРОДУКТУ

#Сертифікована підготовка гладких, щільних і не абсорбуючих основ перед укладанням шпаклювальних,

вирівнювальних, самовирівнювальних і рідких розчинів здійснюється за допомогою однокомпонентного

підсилювача адгезії типу Prepara Fondo EVO компанії Litokol S.p.A..

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

Зовнішній вигляд Густа рідина

Колір Сірий

Питома вага 1,50 кг/дм
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pH 8,7 - 9,7

В'язкість за Брукфільдом (SP 6 - 20 об/хв) 20.000 - 30.000 МПа^с

Твердий залишок 70%

Митний код 32091000

24 місяці в оригінальній упаковці в сухому місці. Боїться

морозу.

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

Товщина <1 мм

Нанесення Валик з довгими ворсом, шпатель з ПВХ із закругленими

краями

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

Час висихання та початок неінтенсивного пішоходного руху Нанесення валиком: 2 години

Час очікування для нанесення цементних продуктів Нанесення валиком: 4 години

Час висихання Нанесення шпателем: 6 годин

Час очікування для нанесення цементних продуктів Нанесення шпателем: 24 години

Робоча температура Від -20°C до +80°C

Очищення обладнання З водою для свіжого продукту. Механічно до затверділого

продукту.

Витрата Нанесення валиком: 150-200 г/м
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Витрата Нанесення шпателем з сіткою 2x2 мм - щільність 75 г: 0,8

кг/м
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ХАРАКТЕРИСТИКИ Вологостійкість Прекрасна

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

•  Оскільки це продукт на основі синтетичних смол у водній дисперсії, він боїться морозу. При перевезенні

   і зберіганні упаковки на складі переконайтеся, що температура не нижче +5°C, щоб не погіршити якість

   продукту

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

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

•  У спекотному кліматі зберігайте упаковку продукту в прохолодному і захищеному від сонця місці перед

   використанням

•  Не використовуйте продукт для укладання кераміки на поверхні, що знаходяться в постійному контакті з

   водою, наприклад, ванни, басейни тощо.

•  Щоб правильно визначити клей, відповідний для необхідного типу застосування, рекомендується

   звернутися до документа "синоптичні таблиці для вибору клеїв"

•  У разі застосування на зовнішніх стінах, враховуючи безліч випадків, заздалегідь проконсультуйтеся у

   відділі технічної підтримки компанії Літокол Плюс

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

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

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Гнучкість Хороша

Ґрунтовки

Термін зберігання



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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Інформація та приписи, наведені в цьому технічному паспорті, 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.

Ґрунтовки

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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