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Litoscrub EVO
НЕЙТРАЛЬНИЙ КОНЦЕНТРОВАНИЙ ЗАСІБ НА ВОДНІЙ
ОСНОВІ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ВОСКІВ, СМОЛ, ПОЛІМЕРІВ,
БРУДУ І РАНІШЕ ВИКОНАНИХ ОБРОБОК, ПЕРЕД
УКЛАДАННЯМ "ПЛИТКИ ПО ПЛИТЦІ". ТАКОЖ 
ЕФЕКТИВНИЙ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ ВІД СТІЙКИХ
ЗАБРУДНЕНЬ.

Litoscrub EVO - це висококонцентрований рідкий депарафінізуючий знежирювач на водній основі,

призначений для видалення воску, смол, природних або синтетичних полімерів з будь-яких підлог

та стін всередині і зовні приміщень перед укладанням "плитки по плитці".

•  Відмінна депарафінізуюча здатність

•  Дозволяє уникнути використання небезпечних і важкодоступних матеріалів, таких як каустична сода

•  Дозволяє безпосередньо наносити цементні клеї в разі укладання на стару плитку

•  Універсальний продукт, може використовуватися на всіх поверхнях

•  Повністю видаляє старі воски або обробки, що існували раніше

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

•  Ефективний проти рослинних вицвітів, водоростей і цвілі

•  Приємний запах

УПАКОВКА Флакон 1 л (коробка 12 шт.)

Використовується в чистому вигляді або розбавлений приблизно на 50% водою (1-а частина продукту на 

1-у частину води), для глибокої депарафінізації й видалення стійких залишків перед укладанням за 

допомогою клею.

Розбавлений до 25% у воді (1-а частина продукту в 3-ох частинах води) підходить в якості 

знежирювального миючого засобу для обслуговування і періодичного очищення підлоги.

Ефективний при видаленні водоростей, цвілі і вицвітів на абсорбуючих матеріалах, таких як цегла і

теракота.

Струсіть добре перед використанням.

Перед очищенням від воску за допомогою Litoscrub EVO необхідно видалити пил або будь-яке поверхневе

сміття.

Рекомендується наносити матеріал на невеликі ділянки поверхні за раз. Використовувати Litoscrub EVO ви 

можете в чистому вигляді або розвести в чистій воді, в залежності від природи забруднень, які необхідно 

видалити.

Після того, як буде зроблено найбільш відповідне розведення, продукт виливається на поверхню та

рівномірно розподіляється за допомогою білої повсті або однодискової машини.

Залиште Litoscrub EVO на 5-10 хвилин, механічно протираючи повстю або однодисковою машиною через

рівні проміжки часу.

У разі нанесення на дуже абсорбуючі поверхні, можливо, буде потрібно налити додаткову кількість продукту

на поверхню, щоб відновити те, що ввібрав матеріал.

Після закінчення зазначеного часу налийте достатню кількість чистої води для повторного емульгування

розчину на підлозі, рівномірно розподіліть її та видаліть залишки пилососом, ганчіркою або вбираючим 

папером.

Після видалення залишків слід рясно промити поверхню чистою водою.

Дочекайтеся повного висихання перед відкриттям для руху або перед укладанням за допомогою клею.

Для укладання рекомендуються поліпшені цементні клеї класу C2 згідно EN 12004, такі як Litoflex Pro K80,

Powerflex K50, Superflex K77, Hyperflex K100 або реактивний клей Litoelastic EVO в класі R2T згідно EN 

12004.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

Зовнішній вигляд Прозора рідина

Колір Бурштиновий

Запах Характерний

Митний код 34029090

Термін зберігання 24 місяці в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла і

прямого впливу світла. Боїться морозу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Час обробки 5-10 хвилин

Займистість НІ

pH 5,5 - 6,5

Питома вага 0,99 кг/л

Нанесення Повсть або однодискова машина

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

Витрата 10 - 15 м

2

/л

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

•  При поводженні використовуйте відповідний захисний одяг. Дотримуйтесь вказівок на етикетці та у

   відповідних паспортах безпеки

•  Перед використанням захистіть двері, замки, гумові ущільнювачі, меблі, крани, металеві або ПВХ-

   профілі і всі поверхні, які можуть піддатися прямому контакту з миючими засобами

•  Перед тим, як приступити до нанесення продукту, рекомендується провести попередню пробу на

   частині матеріалу, щоб оцінити його придатність для передбачуваного використання

•  У разі випадкового витоку увібрати продукт за допомогою абсорбуючих матеріалів (папір, тирса,

   вермикуліт тощо) і викинути в найбільш відповідний контейнер

•  Часто міняти воду для полоскання

•  Не змішуйте з іншими хімічними речовинами

•  Якщо кінцевий результат буде тільки частково задовільним, нанесіть повторно таким же способом

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

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

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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