Lithofin

MN Easy-Clean

Čisticí prostředek pro pracovní desky z přírodního kamene
Popis:
Speciální produkt z programu Lithofin pro mramor, přírodní a betonovou dlažbu (MN).
Jemně alkalický čistící prostředek připraven k použití, na
bázi vysoce kvalitních přírodních mýdel a speciálních čisticích látek.
Vlastnosti produktu:
Vysoce aktivní účinné látky rychle rozpouštějí nečistoty,
oleje a mastnotu a umožňují lehké stírání bez viditelných
tahů. Aditiva zároveň při pravidelné údržbě nenarušují
ochranný účinek impregnace. Plocha tak zůstává dlouhou dobu beze skvrn. Lithofin MN Easy-Clean zanechává
příjemné aroma.
Doporučení:
Lithofin MN Easy-Clean podporuje ochranný účinek ploch
impregnovaných produktem Lithofin Fleckstop.
Technická data:
Hustota: cca. 1,0 g/cm³
PH- hodnota: cca. 8
Vzhled: tekutý, bezbarvý, čirý
Aroma: čerstvé, parfémované
Rozpustnost ve vodě: dobrá, úplná
Oblast použití:
Pro pravidelné, denní čištění veškerých ploch z přírodního kamene jako jsou kuchyňské pracovní desky, stoly a
sanitární oblast. Obzvláště vhodný pro použití na mramor
a vápenec. Vhodný i pro plochy z keramiky, skla a umělých hmot. Ideální pro rychlé čištění.
Zpracování:
Lithofin MN Easy-Clean nastříkejte na celou plochu. Po
krátké době působení plochu setřete hadříkem, event.
suchým hadrem.
Upozornění: Nestříkejte na horké plochy.
Vydatnost: až cca. 20m2 na láhev
Doporučení: pro silně znečištěné plochy doporučujeme
Lithofin MN Grundreiniger
Doporučení:
Podlahy z přírodního kamene by měly být pravidelně vytírány. Obzvláště na leštěný mramor se osvědčila tato

údržbová metoda:
pro vytírání použijte 3-4 krát Lithofin MN Wischpflege a
pak 1 krát Lithofin MN Glanzpflege.
Skladování:
V uzavřeném balení v chladu až 3 roky. Teplota nesmí být
vyšší než 25°C.
Ochrana životního prostředí:
Obsažené tenzidy jsou biologicky odbouratelné dle směrnic EU. Bez fosfátů. WGK 1 dle VwVwS z 17.5.99.
Likvidace:
Kód odpadu: 070 699. Balení je z recyklovatelného polyetylenu (PE), nezávadného pro životní prostředí. Vymyté
nádoby předejte sběrné službě (viz etiketa).
Bezpečnost:
Vhodné pro plochy, které jsou v kontaktu s potravinami.
Zdravotní nezávadnost produuktu potvrzuje zkušební
zpráva LGA Nürnberg. Neobsahuje žádné jedovaté nebo
nebezpečné látky. Jako u všech čisticích prostředků se
vyvarujte dlouhodobého kontaktu s produktem nebo
použijte ochranné rukavice. Uchovávejte mimo dosah
dětí.
Obsažené látky: < 5% anionické tenzidy, pomocné látky.
UBA 0790 0131.
Ustanovení o nebezpečných látkách:
označení dle směrnice EU 1999/45/EU: žádné.
ADR2003/GGVSE: označení pro transport: nejedná se o
nebezpečné zboží.
Balení:
500 ml láhev s rozprašovačem (10ks v kartonu)
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.

