
 

  

 
 

 

 
 

Condor Lotus Effekt 
Засіб для захисту від вологи та забруднень  

 

 Ефект самоочищення 

 

       
 

 

Опис   

Властивості 

Гідрофобізувальний засіб з ефектом самоочищення для захисту від вологи і забруднень швів між 
плитками, а також самих неглазурованих керамічних плиток та інших мінеральних поверхонь. 

 Готовий до застосування. 
 Містить силіконову емульсію. 
 Глибоко проникає у верхній шар мінеральної основи. 

 Надає поверхні водовідштовхувальний ефект при збереженні високої паропроникності.  
 Під час експлуатації не змивається. 
 Оброблена поверхня не стає слизькою, набуває стійкість до мийних засобів. 

 Поверхню, оброблену Lotus Effekt, неможливо фарбувати, лакувати або покривати воском. 
 Без запаху. 
 Не містить летких органічних розчинників. 

 Не перешкоджає природному диханню поверхонь. 

Призначення 
Для захисту від вологи і забруднень швів між плитками, а також самих неглазурованих керамічних плиток 
та інших мінеральних поверхонь. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. 

Типи поверхонь для 

нанесення 

Оброблювані поверхні: цементні шви між плитками, неглазурована керамічна плитка, бетон, газобетон, 

силікатна цегла, штукатурка, штучний камінь. 

Стандарти якості  

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні 

Поверхня повинна бути сухою і міцною. Поверхню очистити від старих покриттів, що відшаровуються, 

бруду, пилу, жиру та інших речовин, що зменшують адгезію до основи. Поверхні, заражені цвіллю 
(грибком), слід попередньо обробити спеціалізованим фунгіцидним засобом Biotol (або Biotol Spray 
відповідно до інструкції з його застосування. 

Нанесення 

Готовий до застосування. Перед застосуванням перемішати. Не розводити. Наносити на очищену, 

знежирену поверхню пензлем, валиком, поролоновою губкою. Оброблювана ділянка має бути насичена, 
калюжі не допускати. У разі їх появи розігнати щіткою або промокнути губкою. Не допускається проводити 
роботи під час дощу, туману, мжички! Сильно вбираючі поверхні обробляти двічі з інтервалом не менш ніж 

6 год. Колір поверхні після обробки може стати більш насиченим, тому рекомендується провести пробну 
обробку окремої ділянки поверхні. 

Догляд за поверхнею 

Для очищення рекомендуємо використовувати воду, нейтральні та середньої лужності мийні засоби (рН до 

9).  
Для очищення використовуйте м'які губки і ганчірки.  
Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки і щітки. 

Колір Після висихання – безбарвний. 

Витрата 5-10 м
2
/л у разі суцільного нанесення залежно від вбираючої здатності поверхні, або 40-70 м. погонних/л у 



 

 

 

 

разі обробки швів, на один шар. 

Час висихання 
Поверхня може піддаватися подальшому експлуатуванню за24 год. після нанесення засобу. Остаточну 

зносо- і водостійкість поверхня набуває за тиждень. 

Робочі інструменти Пензель, валик, губка. 

Очищення 
інструментів 

Одразу після використання промити водою. Засохлий засіб очищається механічно. 

Склад Дисперсія акрилового співполімеру, силіконова емульсія, функціональні добавки. 

Додаткова інформація 

Морозостійкість Не морозостійкий під час зберігання.. 

Гарантійний термін 
зберігання 

2 роки. 

Умови зберігання 
Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній упаковці за температури від +5ºС до +35ºС. 

Берегти від дії вологи, нагрівальних приладів і прямих сонячних променів. Берегти від замерзання. 

Запобіжні заходи 

Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в 
робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному для дітей місці. У випадку попадання в очі або на 

шкіру промити водою, якщо потрібно - звернутися до лікаря. Засіб нетоксичний, пожежо- і 
вибухобезпечний. 

Утилізація Залишки висохлого засобу і полімерна тара підлягають утилізації як побутове сміття. 

Об’єм/маса 0,33 л (0,33 кг) 


