Lithofin

MN Polisch Creme

Lešticí přípravek - krém - pro mramor a přírodní kámen
Popis:
Speciální produkt z programu LITHOFIN pro mramor, přírodní a betonovou dlažbu (MN). Lithofin MN Polisch creme je bezrozpouštědlový krém na bázi přírodních vosků
se speciálními aditivy a pěstícími komponenty. Lithofin MN
Polisch je k dostání v přírodní barvě a v černém provedení
(pouze v 500ml dóze).
Vlastnosti produktu:
Lithofin MN Polisch je údržbový produkt, který se vsákne
do kamenných ploch a oživí jejich strukturu. Při pravidelném používání může být vyleštěn až do vysokého lesku.
Plochám dodává odolnost vůči tvorbě skvrn v důsledku nečistot a vody a odolnost vůči poškrábání. Při pravidelném
používání chrání Lithofin MN Polisch plochy z mramoru,
granitu a jiných přírodních kamenů.
Technická data:
Hustota: cca. 0,95 g/cm³
Bod vzplanutí: cca. 23°C
pH hodnota: cca. 10
Vzhled: pastovitý, nabělavělý
Aroma: nespecifické
Rozpustnost ve vodě: není rozpustné
Oblast použití:
Pro oživení lesku a k ochraně leštěných přírodních ploch,
obzvláště mramoru. Pro vylepšení lehce matných míst v
mramoru. Lithofin MN Polisch Creme je vhodný nejlépe pro
leštění menších ploch jako jsou okenní římsy, dřezů, kuchyňských pracovních desek apod. Pro interiér.
Doporučení: Pro větší plochy doporučujeme Lithofin MN
Polisch (tekutý).
Zpracování:
Lithofin MN Polisch Creme naneste hadříkem krouživými
pohyby rovnoměrně na plochu. Poté (nechte schnout max.
3 minuty) plochu přeleštěte měkkým hadříkem.
Upozornění: Pokud krém příliš zaschne, lze jej obtížněji
leštit. V tom případě opět naneste a ihned vyleštěte.
Vydatnost: cca. 2m2/150 ml

Další péče:
Pro pravidelnou údržbu (mokré vytírání) doporučujeme
Lithofin MN Wischpflege nebo Lithofin GLASTILAN.
Ochrana životního prostředí:
Obsahuje rozpouštědla, bez chlorovaných uhlovodíků. Obsažené tenzidy jsou biologicky odbrouratelné dle WRMG.
WGK 2 dle VwVws z 17.5.99.
Likvidace:
Odpadový kód: 070 199. 150ml dóza je z recyklovatelného
polypropylenu, šetrného k životnímu prostředí. Vypláchnuté, čisté nádoby odevzdejte sběrné službě k recyklaci.
Bezpečnost:
Po uschnutí zdravotně nezávadné a vhodné pro plochy,
které přicházejí do styku s potravinami. (Viz zkušební protokol z Výzkumného ústavu Baden-Württemberg.)
Obsažené látky: < 5% neionické tenzidy, vosky, vonné
a pomocné látky. UBA 0790 0048.
Ustanovení o nebezpečných látkách:
označení dle směrnice EU 1999/45/EU:
Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Vdechování par
může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou. Při zasažení očí vypláchněte dostatečným množstvím vody a přivolejte lékaře.
ADR2003/GGVSE: označení pro transport:
nejedná se o nebezpečné zboží
Balení:
150 ml dóza (10 ks v kartonu)
Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.
Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv
na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.

Skladování: Skladujte v suchu a chladu. Neskladujte při
teplotách nad 25°C, dózu vždy dobře uzavřete. Skladování
až cca. 2 roky.
Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o., Jihlavská 7, 625 00 Brno,
tel.: +420 541249922, e-mail: ardex@ardex.cz, www.ardex.cz
Výrobce: LITHOFIN AG, D-73240 Wendlingen, e-mail: info@lithofin.de, www.lithofin.com

