
Cotto - Wischpflege
Prostředek na vytírání cotto - dlažby

Popis:
Speciální produkt z programu Lithofin pro cotto a terracot-
to. 
Produkt je koncentrovaný čisticí a údržbový prostředek na 
bázi přírodních mýdel s vysoce kvalitními čisticími kompo-
nenty.

Vlastnosti produktu:
Lithofin Cotto- Wischpflege rozpouští díky obsaženým lát-
kám povrchové nečistoty všeho druhu, které tak lze snad-
no setřít. Na povrchu dlažby zůstávají speciální ochranné 
komponenty, nevytvářejí ovšem žádné vrstvy. To usnadňu-
je další vytírání a napomáhá tvorbě patiny. Při pravidelném 
používání produktu má dlažba stále hezčí barvu a struktu-
ru a stává se odolnější vůči znečištění. Lithofin Cotto-Wis-
chpflege zanechává příjmné, svěží aroma.

Technická data: 
Hustota: cca.1,00 g/cm³
PH- hodnota: < 10,5 (koncentrát), > 8 (zředěný stav)
Vzhled: tekutý
Aroma: svěží, parfemovaný
Rozpustnost ve vodě: dobrá, zcela rozpustný

Oblast použití:
Pro pravidelné čištění veškeré dlažby z cotta, terracotta, 
terres quites, hliněných desek, a z pálené hlíny a cihel. Pro 
interiér a exteriér.

Zpracování:
Lithofin Cotto-Wischpflege se přidává do vody na vytírá-
ní. Do kbelíku (10 litrů) s vlažnou vodou přidejte jedno víč-
ko produktu, cca. 20-30ml. U silného znečištění přidejte 
produktu Lithofin Cotto-Wischpflege trochu více. Podlahu 
vytřete a mokrý film nechte uschnout, nestírejte jej čistou 
vodou.

Vydatnost: Lithofin Cotto-Wischpflege je vydatný koncen-
trát a je proto nenáročný na spotřebu. V závislosti na zne-
čištění je dostačující jeden kbelík vody s produktem na cca. 
30-60 m2.

Doporučení:
Pro příležitostné oživení barev doporučujeme použít místo 
Lithofin Cotto-Wischpflege produkt Lithofin Cotto-Pflege-
milch.

Skladování:
V uzavřeném balení v chladu až 5 let. Neskladujte při tep-
lotách nad 25°C.

Ochrana životního prostředí:
Lithofin Cotto-Wischpflege je šetrný k životnímu prostředí, 
jelikož je biologicky odbouratelný dle Testu OECD 301 B. 
Obsažené čisticí látky hladce splňují právní ustanovení a 
jsou tedy dle WRMG z více než 80% biologicky odbouratel-
né. Neobsahují fosfáty. WGK 2 dle VwVwS z 17.5.99.
Likvidace: 
Kód odpadu: 070 699. Balení je z recyklovatelného polye-
thylenu (PE), šetrného k životnímu prostředí. Vymyté, 
suché nádoby předejte sběrné službě (viz etiketa).

Bezpečnost: 
Neobsahuje žádné jedovaté nebo nebezpečné látky. Jako 
u všech čisticích prostředků se vyvarujte dlouhodobému 
kontaktu s citlivou pokožkou nebo používejte gumové ruka-
vice. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Obsažené látky: <5% anionických, <5% neionických ten-
zidů, přírodní mýdla, pomocné látky. UBA 0790 0037.  
Označení nebezpečného zboží: dle směrnic EU: žádné
ADR2003/GGVSE: označení pro transport: nejedná se o 
nebezpečné zboží. 

Balení:
a) 1l láhev s dětskou pojistkou (10ks v kartonu).
b) 5l kanystr (2ks v kartonu).

Lithofin

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o., Jihlavská 7a, 62500 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

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze 
zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporuče-
ní bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení 
prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.

Váš odborný velkoobchod:


