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Міцність та краса
Завдяки StyleGrout, інноваційна спрямованість Litokol, яка представлена технологією
Zherorisk®, тепер поширюється також на лінійку цементних заповнювачів швів: нове
покоління екологічностійких продуктів, що відповідає стилістичним та якісним вимогам, що
пред'являються еволюцією сучасних поверхонь.
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Навіщо потрібне нове покоління цементних
заповнювачів швів?
Поява широкоформатних плит та використання незвичних форматів, отриманих внаслідок
розкрою, наклали нові будівельні стандарти на поверхні які засновані на візуальній
безперервності покриття, не тільки в естетичному, але і в функціональному сенсі.
Роль міжплиткових швів також повинна відповідати цій тенденції: це вже не елемент
розриву, а розширення естетичних та фізико-механічних характеристик керамічних
поверхонь.

Дослідження та інновації StyleGrout
Завдання, яке взяв на себе Litokol, полягає у визначенні нового стандарту якості цементної
фуги, на сьогоднішній день найпоширенішого з точки зору практичності та економічності,
але, безумовно, не найефективнішого з технічної та естетичної точок зору.
Так народився StyleGrout - технологічний і естетичний крок вперед, еталон галузі на
найближче майбутнє.
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Як і інші продукти Litokol, StyleGrout сприяє отриманню балів LEED завдяки використанню
добірних сировинних матеріалів, можливості вторинної переробки в якості інертного
наповнювача в кінці терміну його служби і сертифікації EC1PLUS GEV-EMICODE і А+
(французькі норми) для продуктів з дуже низькою емісією летких органічних речовин.
для продуктів з дуже низькою емісією летючих органічних речовин.
StyleGrout також можна безпечно транспортувати, оскільки він не класифікується як
небезпечний вантаж, а отже, на нього не поширюються обмеження на транспортування
(класи ADR-ADN-IMDG-IATA).

✓ StyleGrout виготовляється за

унікальною технологією Zherorisk® від
Litokol

• еко-стійкість
• технологічне застосування
• експлуатація
• естетика
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Еко-стійкість

StyleGrout розширює
межі цементних
фуг, визначаючи 4
стандарти:

Після отримання сертифікації ISO 14001 Litokol продовжує шлях,
спрямований на екологічно сталий розвиток, приєднуючись до
асоціації Green Building Council.

✓ Дуже низькі викиди ЛОС

✓ Маркування з низьким рівнем небезпеки
✓ Не токсичний
✓ Безпечний для навколишнього середовища
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Технологічне застосування

Швидкість нанесення

Економія часу

Завдяки особливій кремоподібній консистенції Stylegrout, забезпечується швидке та
плавне заповнення швів на повну товщину плитки. На вертикальних поверхнях, завдяки
тиксотропним властивостям фуги, суміш не стікає зі швів, зменшуючи витрати продукту.

Очищення надзвичайно швидке, особливо у версії Tech: тоді як при очищенні традиційних
заповнювачів швів необхідний час очікування часто більше 20 хвилин, спеціальні
глиноземні добавки у StyleGrout Tech викликають невелике прискорення процесу
тужавлення.

Переваги
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відсутність висолів
короткий час нанесення
гладка, м’яка, кремоподібна суміш
швидке заповнення шва
тривалий час роботи з сумішшю
відсутність стікання зі шпателя
повні шви навіть на ректифікованих плитках
застосовання в широкому діапазоні температур та умов
прискорене введення в експлуатацію

Майстер може негайно приступити до очищення, не
побоюючись спустошення ще свіжих швів. Цей метод
затвердіння запобігає підйом водорозчинних солей.
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Технологічне застосування

Вицвітання

ВТОРИННЕ ВИЦВІТАНННЯ:

Традиційні цементні заповнювачі швів, навіть якщо вони покращені добавками з
водовідштовхувальними або протипліснявими властивостями, не можуть запобігти
утворенню спотворюючих плям на їх поверхні. Головна причина криється в самій їх
природі: наявність портландцементу . Насправді два явища, що викликають утворення
сольових відкладень на поверхні цементних швів, зумовлені неминучою присутністю
вільного вапна в портландцементі:
КАРБОНІЗАЦІЯ (ПЕРВИННЕ ВИЦВІТАННЯ)
Це хімічний процес, природний чи штучний, завдяки якому речовина у присутності
вуглекислого газу призводить до утворення карбонатів. Це відбувається в процесі
початкового затвердіння розчину. Причини, як правило, такі:
• серйозна затримка часу затвердіння, спричинена занадто великою кількістю води або
занадто високим водоцементним співвідношенням;
• низькі температури нанесення при високій вологості.

CO2
Повітря

Вони з’являються переважно в будівельних розчинах, клеях та наповнювачах на основі
мінеральних в’яжучих або в пористих будівельних матеріалах, таких як глиняна цегла,
при контакті з вологою або водою. Водорозчинні солі транспортуються капілярно і можуть
осідати на поверхні, наприклад при підвищенні вологи з землі, протіканні в трубах або
дощі.
Солі також можуть виділятися з розчину, якщо він вступає в реакцію з вологою поверхнею
(основи або клеї, які мокрі або не ідеально сухі) або якщо розчин сильно змочений дощем
після укладання. В обох випадках водорозчинні солі, такі як хлориди, переміщуються до
зовнішньої поверхні, де вони кристалізуються. Ці явища головним чином відповідають
за утворення білястих плям на поверхні швів, роблячи колір поверхні нерівномірним і
спотворюючи естетичний ефект плитки.

CO2 + H2O ͢ H2CO3
Ca(OH)2 + H2CO3 ͢ CaCO3 + 2 H2O

Водна плівка
Цементний матеріал
OH

-

Ca2+

У цьому середовищі вапно в основному виділяє Са (ОН)2 і є основним джерелом
вицвітання, яке виділяється мінеральними в'яжучими, частіше цементними, що має
надлишок іонів кальцію.
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StyleGrout Tech складається
із суміші спеціальних
глиноземних в’яжучих речовин,
що пригнічує утворення
вільного вапна, оптимізує фази
затвердіння / схоплювання
/ зшивання, запобігаючи
утворенню висолів та
спотворених плям на поверхні
шва.

фуги старого
покоління

9

CG2WA
EN 13888

ISO 13007-3

Експлуатація

До складу цементної фуги StyleGrout входять спеціальні водовідштовхувальні добавки,
які роблять шов практично неабсорбуючим і відповідно стійким до плям і бруду, роблячи
щоденне прибирання швидким і безпечним. Простота санітарії та наявність спеціальних
натуральних добавок запобігають поширенню цвілі і бактерій навіть при використанні у
вологому середовищі.

≥ 1000 мм3

Шви, виготовлені за допомогою StyleGrout, мають набагато вищу стійкість до стирання та
міцність на стиск та згин, ніж цементні фуги, які зараз представлені на ринку, а також здатні
витримувати застосування у важких умовах комерційних та промислових середовищ, як
всередині так і зовні.
Через 30 хвилин ≥ 2 г | Через 240 хвилин ≥ 5 г

Переваги
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Через 28 днів ≥ 15,0 Н / мм2

відмінні фізико-механічні характеристики
низьке водопоглинання
знижена зафарбованість швів
незмінна з часом інтенсивність кольору
насичені і глибокі кольори
стійкість до цвілі і бактерій
легкі в очищенні шви
простота в догляді

Через 28 днів ≥ 2,5 Н / мм2
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Естетика

Естетика

Нова колірна
гама StyleGrout - це
результат ретельного
дослідження
світових тенденцій
сучасного дизайну і
міжнародного
архітектурного
стилю
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Естетика

20 відтінків
20 природних, стриманих і
вишуканих відтінків, які дозволяють
швам візуально зливатися з
керамічними поверхнями, які
диктують сучасні естетичні
стандарти і міжнародний стиль

Білий 1

Айворі 1

Білий 2

Айворі 2

Сільвер 1

Айворі 3

Сільвер 2

Бежевий 1

Сільвер 3

Бежевий 2

Чорний 1

Бежевий 3

Спеціальні пігменти
натурального
походження
для небаченої
раніше колірної
насиченості

Переваги

ретельно продумані та відкалібровані відтінки
повні та рівномірні кольори
стабільні і довговічні кольори
відтінки відповідно до сучасних стилістичних тенденцій
ненав'язливі півтони
помірний, вишуканий стиль
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StyleGrout Tech и StyleGrout 0-8
доступні в 20 відтінках
Чорний 2

4
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Бежевий 4

4

StyleGrout 3-20 доступні в 4 відтінках:
Сільвер 1 - Сільвер 3 - Бежевий 1 - Чорний 1
Сірий 1

Сірий 2

Сірий 3

Коричневий 1

Коричневий 2

Коричневий 3
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Айворі 1
Білий 1

Айворі 2
Білий 2

Айворі 3
Сільвер 1

Бежевий 1
Сільвер 2

Бежевий 2
Сільвер 3

Бежевий 3

Чорний 1

Чорний 2

Бежевий 4

Холодні тона

Теплі тона

Коричневий 1

Сірий 1

Коричневий 2
Сірий 2

Коричневий 3
Сірий 3
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Естетика

Нова упаковка
StyleGrout виділяється не тільки технологічними властивостями, але новим зовнішнім
виглядом упаковки в форматі 3 кг, в якій він представлений.
Новий StyleGrout випускається в інноваційній упаковці, що є результатом кропіткої
роботи наших дизайнерів: практичний пакет, зроблений з ексклюзивного багатошарового
термопластического матеріалу, який дозволяє демонструвати колір і найменшу
гранулометрію зерен фуги, завдяки прозорій вставці на мішку.

Переваги

Розміри і співвідношення між
заповненими та порожніми обсягами,
забезпечують більш ергономічне
захоплення мішку, та полегшує
переміщення і транспортування.

Лицьова сторона мішка дуже
функціональна для продажу, оскільки
дозволяє розміщувати на стендах і
полицях, які зазвичай використовуються
для продажу роздрібних товарів.

оптимальна вага, дозволяє уникати зайвих перевитрат
більш гнучке та раціональне використання
особливо на плитах великого формату
збільшений термін зберігання - 36 місяців
сертифікати EC1PLUS і A +, бережуть здоров'я і
безпеку майстра

Повна водонепроникність мішку
завдяки використанню ексклюзивного
багатошарового термопластичного
матеріалу та подвійній системі
ущільнення.
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Стійка до подряпин поверхня упаковки,
завдяки спеціальній технології друку на
внутрішньому шарі мішка, зовні покрита
захисним шаром.

Лицьова сторона упаковки має прозору вставку,
яка символізує перетин двух швів: таким чином
можна побачити колір і зернистість сухої суміші,
забезпечуючи при цьому велику привабливість з
точки зору демонстрації

Детальна технічна інформація про
використання на 17 мовах, супроводжувана
зручними спеціально розробленими для
миттєвого читання піктограмами, а також
наявністю QR-коду для прямого доступу до
технічної карти.
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StyleGrout 3-20

Технічний опис

StyleGrout Tесh 0-20

6г

CG2WA

CG2WA

EN 13888

EN 13888

6г

+5°/+35°C

7 днів

+5°/+35°C

7 днів

3 -20
мм

0-20
мм

24 M

36 M

Універсальна еластична цементна фуга для заповнення
швів шириною до 20 мм керамічної плитки, керамограніта,
плит великого формату, мозаїки та натурального каменю.
Водовідштовхувальний, зносостійкий продукт з високою стійкістю
кольору, зберігає щільний однорідний шов. Продукт з дуже
низьким рівнем викидів летючих органічних сполук (ЛОС).

Є в наявності
в 20 відтінках
(Див. Стор.16)

Цементна фуга з високими механічними характеристиками для
заповнення швів шириною від 3 до 20 мм між керамічною плиткою,
мозаїкою і натуральним каменем. Висока стійкість до стирання і
знижений водопоглинання. Продукт з дуже низьким рівнем викидів
летючих органічних сполук (ЛОС).

Є в наявності
в 4 відтінках:
Сільвер 1 - Сільвер 3
Бежевий 1 - Чорний 1
(Див. Стор.16)

StyleGrout 0-8
CG2WA
EN 13888

4
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6г

+5°/+35°C

7 днів

0-8
мм
24 M

Високоефективна цементна фуга для заповнення швів розміром
від 0 до 8 мм на керамічній плитці, керамограніту, мозайки і
натурального каменю. Ідеально підходить для гладкого і щільного
затирання швів. Продукт з дуже низьким рівнем викидів летючих
органічних сполук (ЛОС)

Є в наявності
в 20 відтінках
(Див. Стор.16)
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Аксесуари

Силіконові герметики
Однокомпонентні силіконові герметики з оцтовою полімеризацією.

OTTOSEAL
S100

OTTOSEAL
S105

Білий 1

S105 C01

Айворі 1

S100 C51

Білий 2

S105 C116

Айворі 2

S100 C103

Сільвер 1

S105 C71

Айвори 3

S100 C55

Сільвер 2

S105 C43

Бежевий 1

S105 C1106

Сільвер 3

S105 CO2

Бежевий 2

S105 C10

Чорний 1

S100 C808

Бежевий 3

S100 C6778

Чорний 2

S100 C5176

Бежевий 4

S100 C82

Сірий 1

S100 C1010

Коричневий 1

S100 C1082

Сірий 2

S105 C1168

Коричневий 2

S100 C6777

Сірий 3

S100 C6776

Коричневий 3

S100 C21

Інструменти:

136B 12SG
Шпатель для затирання з
жорсткої зеленої гуми.
Розмір 11,5 х 25 см

291
Губка для
прибирання
цементних фуг
Розмір 14х11х h6 см

217
Губка для прибирання цементних фуг зі
змінною частиною
217RICSWE
змінна частина
Розмір 30х13х h3 см

Для правильного використання та отримання додаткової інформації зверніться до технічних картам на
нашому сайті litokol.ua
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Примітка:

Інформація, наведена в даному документі, була опублікована на підставі наявних у нас знань і досвіду, а
також на підставі наших технічних знань з укладання керамічної і керамогранітної плитки.
З огляду на певну кількість випадків і різні непередбачені обставини, які можуть виникнути, інформація,
наведена в даному документі, носить виключно рекомендаційний характер. Тому, перед початком будьяких монтажних робіт проектувальник, відповідальний за укладання плитки і керівник проекту повинні
затвердити найкращий варіант проекту.

27-08.2021

ТОВ «Літокол Плюс»

Київ вул. Маричанська, 18
Тел. (044) 258-78-96, 258-79-58
e-mail: ufficio@litokol.kiev.ua
litokol.ua

