LITHOFIN Fleckstop W
speciální impregnace na bázi vody

Popis:
Tento speciální produkt je impregnace na bázi
vody (>W<). Produkt je bez rozpouštědel, ihned
k použití, obsahuje vysoce účinné polymery a
aditiva, odpuzující olej a vodu.

Upozornění: U mramoru a jiných ploch, citlivých na kyseliny, s leštěným povrchem, stejně
jako u slinuté dlažby všeho druhu se nejdříve
přesvědčte o vhodnosti použití. Totéž platí u
ploch, které byly již ošětřeny jinými produkty.

Vlastnosti:
Lithofin FLECKTOP W proniká do savých,
porézních ploch, v jejichž kapilárách vytváří
tenký, neviditelný film. Ten redukuje nasákavost a do značné míry zabraňuje pronikání olejů
a mastnoty a tím i vzniku skvrn. Nečistoty tak
zůstávají na povrchu, ze kterého je lze snadno
setřít. Vzhled ošetřené plochy se nemění, popř.
se změní pouze nepatrně.
Trvanlivost: cca. 4 let dle druhu a umístění plochy.

Zpracování:
Plocha musí být plně proschlá, čistá a bez skvrn.
Produkt před upotřebením protřepte.
Produkt naneste rovnoměrně pomocí štětce,
válěčku či houby. Obzvláště u leštěných ploch
dbjete na rovnoměrné pokrytí plochy. Lithofin
Fleckstop W lze aplikovat nástřikem - produkt
naneste a ihned rovnoměrně rozetřete. U silně savých ploch postupujte v menších polích.
Vyvarujte se vzniku louží či přebytků, ty případně ihned setřete hadrem, na ploše nesmí tyto
přebytky zaschnout. To je obzvláště nutné u
nerovnoměrně savých ploch, u kterých by mohlo dojít ke vzniku nežádoucího lesku.

Technická data:
Hustota: cca. 1,0 g/m³
Hodnota pH: cca. 4,5
Aroma: téměř bez zápachu
Vzhled: čirý, nažloutlý,
Rozpustnost ve vodě: velmi dobrá
Bod vzplanutí: není
Oblast použití:
Produkt zvyšuje odolnost vůči skvrnám plochám
náchylným k jejich tvorbě, jako jsou např. podlahy v kuchyních a jídelních prostorách, stoly,
pracovní desky apod. Povrchy mohou být leštěné, jemně broušené či hrubé. Pro interiér a
exteriér.
Podklady: Různé druhy přírodního kamene,
jako např. leštěné a surové přírodní kameny,
hrubý a broušený vápenec, betonová dlažba,
dále cotto, terracotto, savá, neglazovaná dlažba
apod.

Doba schnutí: cca. 20-30 min., dle teploty podkladu. K plnému účinku dochází během cca. 48
hod. Během této doby nesmí dojít ke kontaktu
plochy s vodou či oleji.
Upozornění: Některé materiály mohou na
impregnaci reagovat ztmavnutím. Před aplikací
proto proveďte zkoušku. Při kontaktu produktu
se sklem, dřevem, PVC, lakovanými plochami,
trvale elastickými sparami jej ihned setřete vlhkým hadrem. Pomůcky omyjte vodou.
Teplota zpracování: +10 až 25°C.
Vydatnost: savé podklady např. pískovec: od
cca. 7m²/L, hrubý beton: cca. 10m²/L, leštěný
přírodní kámen: až cca. 20m²/L.
Dodatečná péče: Při ochabujícím účinku lze
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plochu ošetřit znovu. Silně namáhané plochy
jako jsou kuchyňské pracovní desky apod. by
měly býto ošetřovány 1-krát ročně. Pro pravidelnou údržbu doporučujeme produkty z řady
Lithofin.
Skladování: V suchu a chladu, v mrazuprostých
prostorách, až cca. 3 roky. Otevřené balení spotřebuje co nejdříve.
Ochrana životního prostředí: Bez obsahu
organických rozpouštědel. Obsažené látky jsou
biologicky odbouratelné.
Likvidace: Balení je z recyklovatelného polyethylenu (PE) , šetrnému k životnímu prostředí.
Vypláchnuté, čisté nádoby odevzdejte sběrné
službě k recyklaci.
Bezpečnost: Po uschnutí zdravotně nezávadný
(zkušební zpráva LGA Nürnberg z 13.12.2002).
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Obsažené látky: polymery, pomocné látky,
voda.
Předpis o nebezpečných látkách: označení dle
směrnic EU: 88/379
ADR2003/GGVSE: žádné.
Balení:
a) 1-l láhev s dětskou pojistkou (10 ks v kartonu)
b) 500ml láhev s dětskou pojistkou (10 ks v kartonu)
c) 250ml láhev s dětskou pojistkou (20 v kartonu)
d) 5-l kanystr (2 ks v kartonu)
e) 10-l kanystr (jednotlivě)

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

