
Popis:
Speciální produkt z programu LITHOFIN pro Cotto dlaž-
bu a terakotu (metoda 1). Produkt připraven k okamžitému 
použití, bez obsahu rozpouštědel, s přírodním voskem a 
kvalitnými aditivy.

Vlastnosti produktu:
Lithofin Cotto Wax-Finish vytváří ochranný lesklý film. Díky 
tomuto filmu zůstanou nečistoty na povrchu plochy a ne-
proniknou do materiálu. Údržba bude výrazně snadnější, 
protože se zníží drsnost povrchu. Vzhled obkladu se zlepší, 
zachová si však svou přirozenou světlou strukturu. Film je 
odolný vůči otěru, UV záření a zažloutnutí.

Oblast použití:
Pro koncové ošetření obkladů z cotto dlažby, terakoty, hli-
něných desek atd. v interiérech.
Vhodné i pro voskované cotto desky.
Doporučení: Povrchy s glazurou ošetřete Lithofinem Cotto 
Wax-Finish jenom v tenké vrstvě. Předchozí impregnace 
neošetřených, savých cotto desek Lithofinem Cotto - Ex-
traschutz W, zlepší ochranný účinek a plocha bude působit 
světlejší. 

Zpracování:
Lithofin Cotto Wax-Finish naneste rovnoměrně na čistou a 
vysušenou  plochu pomocí Lithofin aplikátoru, houby nebo  
stěrky z jehněčí kůže. Lithofin Cotto Wax můžete nanést 
i pomocí ostřikovače a následně rozetřít houbou. Po vy-
schnutí cca 40 - 60 min. musí následovat druhá aplikace. 
Zabraňte tvorbě loužiček a kapek nebo použijte na odstra-
není rozpouštědlo. Na povrchy, které jsou výrazně savé je 
možné aplikovat třetí vrstvu. Na předupravené nebo vosko-
vané povrchy nanášejte v jemnější vrstvě. Pracovní nářadí 
očistěte vodou. 

Teplota pro zpracování: 5-25 °C

Lithofin

Technická data: 
Hustota: cca. 0,95 g/cm³
Bod vzplanutí: cca. 85°C
pH hodnota: cca. 9 (koncentrát)
Vzhled: řídký, mléčný, bělavý
Aroma: téměř bez zápachu
Rozpustnost ve vodě: dobrá, úplná

Další péče:
Pro pravidelnou údržbu doporučujeme Lithofin MN Wischp-
flege. Při ustupujícim ochranném účinku je možné v přípa-
dě potřeby do vody přidat i Lithofin Cotto Wax-Finish (cca 
1 šálek/10 l vody)

Cotto Wax-Finish

Skladování: Skladujte v suchu a chladu. Neskladujte při 
teplotách nad 25°C, dózu vždy dobře uzavřete. Skladova-
telnost až cca. 3 roky.
Ochrana životního prostředí:
Obsažené tenzidy jsou biologicky odbouratelné dle WRMG. 
Bez obsahu fosfátů. WGK 1 dle VwVws z 17.5.99.

Likvidace: 
Odpadový kód AVV 070 199. Obal je z recyklovatelného 
polypropylenu, šetrného k životnímu prostředí. Vypláchnu-
té, čisté nádoby odevzdejte sběrné službě k recyklaci. 
Bezpečnost: 
Neobsahuje žádné jedovaté ani nebezpečné látky. Skladuj-
te mimo dosahu dětí. 
Obsažené látky: acryláty, vosky, < 5%  anionické a nei-
onické tenzidy, pomocné látky. 
Ustanovení o nebezpečných látkách: 
označení dle směrnice EU 1999/45/EU: žádné 
ADR2003/GGVSE: označení pro transport: 
nejedná se o nebezpečné zboží

Balení:
1l dóza s bezpečnostním uzávěrem (10 ks v kartonu)
5 l kanystr (2 ks v kartonu)

Dbejte na to, že údaje k životnímu prostředí a bezpečnosti platí pro koncentrovaný 
produkt v původní formě. Při ředění odpovídajícímu použití se zařazení produktu 
může změnit.
Tyto informace mají sloužit pouze k nezávaznému poradenství. Použití produktu 
je nutné přizpůsobit místním podmínkám a ošetřovanému povrchu. Pokud schá-
zí zkušenosti, nebo v případě nejistoty, vyzkoušejte produkt na méně viditelném 
místě. 

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o., Jihlavská 7, 625 00 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

Dbejte na následovné: Po dobu fáze schnutí zabraňte 
chůzi po povrchu. Vždy nanášejte na celou plochu míst-
nosti.  Kapky z povrchu dřeva, skla nebo laku otřete vlhkou 
utěrkou. 
Vydatnost: cca. 5-10 m2/l při měkkých hliněných deskách, 
terakotě, španělských a francouzských typech terakoty 
(dvojitý nátěr); cca 10-15 m2/l při florentské a italské cotto 
dlažbě (dvojitý nátěr); cca 10-15 m2/l při povrchu, který je 
předem naimpregnovaný, navoskovaný nebo jinak předpři-
pravený.


