LITHOFIN ALLEX

Odstraňovač povlaků, způsobených zelení.
Popis:
Speciální produkt z programu LITHOFIN.
Univerzálně použitelný koncentrát ředitelný
vodou na bázi tenzidů. Prostředek je neutrální,
bez chlóru a kyselin.
Vlastnosti:
Odstraňuje obvyklá povrchová znečištění, způsobená rostlinami, stejně tak odstraňuje běžná
znečištění, kluzké, zelené povrchy. Díky svému
vysokému účinku působí zároveň i preventivně,
a to po dobu až 1 roku.
Technická data:
Hustota: 1,0 g/cm³
Vzhled: čirý, světle modrý
Aroma: parfémovaný
pH hodnota: cca.8 (koncetrát)
Rozpustnost ve vodě: zcela rozpustný
Oblast použití:
Pro čištění veškerých ploch v exteriéru jako jsou
schody, chodníky a terasy z přírodního kamene
či betonu, zdiva z klinkeru či omítky, náhrobků,
střech, dřevěných plotů, markýz apod. Ideální
jako prevence proti zeleným, kluzkým povlakům.
Zpracování:
Lithofin ALLEX zřeďte v poměru cca. 1:10 (v
případě lehkého znečištění nebo jako prevence v poměru cca. 1:20) s vodou a naneste na
podklad. Nanášené množství 0,2 l/m2. Po několika dnech jsou ošetřené plochy opět světlé, čisté a bez povlaků. Zbytky produktu mohou být
eventuálně odstraněny vodou, příp. se odplaví
deštěm. Ošetřované plochy chraňte cca. 4 hodiny před deštěm. Pro aplikaci je vhodné použít
konvici nebo stříkací hadice. Na menší plochy
aplikujte pomocí roztřikovače.

Upozornění:
Zabraňte kontaktu produktu s rostlinami, pokud
ke kontaktu dojde, spláchněte je dostatečným
množstvím vody.
Teplota pro zpracování: 10-25°C. Neaplikujte
na rozehřáté plochy.
Vydatnost:
cca. 20-50 m²/litr při aplikací konví,
cca. 150 m²/litr při aplikaci zahradní hadicí
Skladování:
V uzavřeném balení v chladu a suchu cca. 5
roky.
Doporučení:
V případě silného znečištění, jsou-li plochy již
černé, doporučujeme intenzivní čistící prostředek Lithofin MN Außenreiniger. Po několika
dnech ošetřete plochu prostředkem Lithofin
ALLEX pro preventivní ochranu, doporučujeme
aplikovat jednou ročně.
Následné ošetření:
Impregnace prostředkem Lithofin Grundschutz
propůjčuje kamenným plochám vodoodolnost,
redukuje náchylnost ke znečištění a tvorbu zelených povlaků.
Ochrana životního prostředí:
Tenzidy jsou biologicky odbouratelné dle směrnic WRMG. WGK 2 dle VwVws z 17.5.99. Bez
fosfátů, formaldehydů, PCB aj.
Likvidace: odpadový klíč AVV 070 608*. Balení
je z rycklovatelného polyethylenu (PE), šetrného
k životnímu prostředí. Vypláchnuté, čisté nádoby
odevzdejte sběrné službě k recyklaci (viz obal).

LITHOFIN ALLEX

Odstraňovač povlaků, způsobených zelení.
Bezpečnost:
S biocidy zacházejte opatrně. Před použitím si pozorně přečtěte informace o produktu. Ohlašovací č. N-23153.
Obsažené látky: 15-30% kationických
tenzidů, pomocné látky.
Předpis o nebezpečných látkách: označení dle směrnic EU 1999/45/EU:
Symbol C - žíravý. Způsobuje poleptání.
Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě
zasažení očí ihned propláchněte dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékaře. Během aplikace používejte ochranný
oděv, ochranné rukavice a brýle / oční
štít. Pokud se Vám během aplikace udělá
nevolno, ihned vyhledejte lékaře a ukažte
mu toto označení.

ADR2009/GGVSE: označení pro transport:
Označení pro expediční podklady:
a), b) UN 1760 žádné, jedná se o omezené
množství
c) skupina 8, UN1760, žíravá tekutina, nemá
jiné označení (kvaterární moniová vazba benzyl- C12-C16-alkyldimethyl chloridu), 8, VG III,
(E).
Balení:
a) 1-l láhev s dětskou pojistkou
(10 ks v kartonu)
b) 5l kanystr (2 ks v kartonu)
c) 10l kanystr (jednotlivě)
Doporučení:
Podobným produktem pro malé plochy jako jsou
náhrobky apod. je produkt Lithofin MN SteinRein, ihned k použití, k dostání v 500ml láhvi s
rozprašovačem.
Váš odborný velkoobchod:

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.

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o., Bauerova 10, 60300 Brno,
tel.: +420 541249922, fax: 00541213962, e-mail: ardex@ardex.cz, www.ardex.cz
Výrobce: LITHOFIN AG, D-73240 Wendlingen, e-mail: info@lithofin.de, www.lithofin.com

