
  Edelstahlpflege-Spray
                                čistí-chrání-pečuje

Popis:
Speciální produkt z programu Lithofin pro domácí použití. 
Čistící a údržbový prostředek na bázi kvalitních surovin. 
Jednoduchá aplikace s lahvičkou s rozstřikovačem.

Vlastnosti produktu:
Vysoce aktivní účinné látky rychle odstraňují špínu, oleje,  
mastnotu a otisky prstů. Současně se špínu odpuzující 
aditiva starají  o redukci dalšího ušpinění s dlouhou dobou 
účinnosti. Lahvička obsahuje leštidlo

Technická data: 
Hustota: cca. 0,8 g/cm³
pH-hodnota:cca 7
Vzhled: bělavý, matný
Aroma: svěží, parfémován
Rozpustnost ve vodě: nerozpustné 

Oblast použití:
K pravidelné ochraně všech nerezových a jiných kovo-
vých ploch v kuchyni, v prostoru schodišť, poštovních 
schránek, lamp a pod. Pro kartáčované, leštěné a hladké 
plochy. Pro interiér i exteriér

Zpracování
Lahvičku před použitím pořádně protřepat. Ze vzdále-
nosti cca 25 cm nanést stejnoměrně na čišťěnou plochu. 
Poté suchým hadříkem, který nepouští chlupy, nebo 
kuchyňským papírem plochu vytřít do vysokého lesku. 
U větších ploch doporučujeme postupovat po částech. 
U malých ploch aplikujte přípravek rozstřikovačem na 
hadřík a naneste na čišťěnou plochu.
Upozornění: Doporučujeme před každým použitím pro-
vést zkoušku. Zabraňte kontaktu s okolními plochami. 

Vydatnost
do cca 50m2 / láhev

Doporučení 
Vápencové výkvěty odstraníte produktem Lithofin KF 
Sanitärreiniger

Skladování:
V uzavřeném balení, v chladu a suchu cca 3 roky. Chraň-
te před mrazem. 

Ochrana životního prostředí:
Obsahované tenzidy jsou dle WRMG biologicky odboura-
telné. WGK 1 dle VwVwS ze 17.5.99. Obsahuje rozpouš-
tědla, bez chlorovodíku

Likvidace: 
Nevylévat do odpadových vod. Zbytky produktů patří do 
speciálního odpadu. Klíč AVV 16 05 04*. Vypláchnuté, 
čisté nádoby odevzdejte sběrné službě k recyklaci (viz 
pokyny na etiketě).

Bezpečnost:
Po nanesení nezanechává na povrchu žádné jedované 
ani nebezpečné látky. 
Obsažené látky: 
>30% uhlovodíky vč. alifatických uhlovodíků, vonné látky, 
lemonly, limoneny, geranily
Označení dle VO (ES) č. 1272/2008 (CLP): symbol 
GHS02, nebezpečí
Extrémně náchylné ke vznícení aerosolí
Pod tlakem, při zahřátí může prasknout obal. pakovaný 
kontakt může vést k popraskání pokožky. Obsahuje směs 
s (R)-P-mantha-1,8 Dienů. Může způsobit alergicou reak-
ci. Uchovejte mimo dosahu dětí. Chraňte před horkem/
jiskrami/otevřeným ohněm/horkými povrchy. Nekuřte. 
Nestříkat do otevřeného ohně. Balení pod stálým tlakem, 
neprorážet násilím, nevhazovat do ohně. Chránit před 
slunečními paprsky a neukládat na místě přesahujícím 
teplotu 50°C.

Lithofin

ADR 2015: Označení pro transport
VE VE-označení Údaje pro přepravní 

doklady
a,b LQ žádné

Balení:
a) 1l láhev s dětskou pojistkou (10ks v kartonu).
b) 2,5 l kanystr (4ks v kartonu).

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


