Lithofin

MN Intensivreiniger

intenzivní čistící prostředek pro veškerý přírodní kámen a beton
Popis:
Speciální produkt z programu Lithofin pro mramor, přírodní a betonovou dlažbu (MN).
Speciální čisticí prostředek s obsahem rozpouštědel s vynikajícími vlastnostmi pro čištění a odstraňování organických znečištění.
Vlastnosti produktu:
Lithofin MN Intensivreiniger rozpouští a odstraňuje vrstvy vosku, oleje, mastnostu, politury,
zbytky údržbových prostředků z kamenné plochy a zbytky lepdiel na koberce, tér, bitumen,
lazury na dřevo, čerstvé barvy a podobná odolná znečištění. Nečistoty jsou rozpuštěny a lze
je tak snadno smýt vodou.
Technická data:
Hustota: cca. 0,82 g/cm³
Vzhled: čirý
Aroma: aromatický, vůně po pomerančích
PH- hodnota: - Bod vzplanutí: cca. 24°C
Rozpustnost ve vodě: emulgovatelný
Oblast použití:
K intenzivnímu čištění veškerých leštěných,
broušených či hrubých ploch z mramoru, přírodního kamene a betonu. Pro interiér a exteriér.
Zpracování:
Produkt naneste v neředěné formě na suchý
povrch, pomocí kartáče jej rozetřete, event.
prokartáčujte. Po uplynutí doby působení cca.
5-20 min. přidejte trochu vody, opět krátce prokartáčujte a plochu setřete. Větší plochy setřete pryžovou stěrkou nebo zbylý produkt odsajte vhodným strojem.

Upozornění:
Teplota povrchu by neměla přesáhnout 25°C.
Vypněte podlahové topení. Zamezte styku
produktu s materiály citlivými na rozpouštědla,
jako např. guma, barvy, čerstvé laky, linoleum,
asfaltové desky, některé umělé hmoty apod.
Dojde-li k potřísnění těchto materiálů, okamžitě je omyjte vodou. Před použitím proveďte
zkoušku.
Doporučení:
K odstranění lehčích znečištění doporučujeme
Lithofin MN Grundreiniger nebo Lithofin WEXA.
Pro odstranění hluboko usazených olejových
skvrn v přírodní či betonové dlažbě je vhodný
Lithofin OIL-EX.
Vydatnost:
cca. 7 - 15m² / litr dle druhu a intenzity znečištění.
Skladování:
V uzavřeném balení v chladu až 4 roky. Teplota nesmí být vyšší než 25°C.
Ochrana životního prostředí:
Obsažené tenzidy jsou odbouratelné dle
WRMG. Bez CKW. WGK 2 dle VwVws z
17.5.99.
Likvidace:
Zbytky produktu patří do zvláštního odpadu. Kód odpadu: AVV 070 604*. Balení je z
recyklovatelného bílého plechu, nezávadného
pro životní prostředí. Vymyté nádoby předejte
sběrné službě (viz etiketa).
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Bezpečnost:
Obsažené látky: < 30% alifatické a aromatické
uhlovodíky, 5-15% neionické tenzidy pomocné látky. UBA 0790 0044.
Ustanovení o nebezpečných látkách:
označení dle směrnice EU 1999/45/EU:N,
nebezpečný pro životní prostředí. Hořlavý.
Dráždí oči a dýchací orgány. Škodlivý pro vodní
organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Zdraví škodlivý:
při požití může vyvolat poškození plic. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vdechování par může
způsobit ospalost a závratě. Nevdechujte páry.
Zamezte styku s kůží. Při požití nevyvolávejte
zvracení. Ihned vyhledejte lékaře a ukažte mu
tento obal či označení.
ADR2003/GGVSE: označení pro transport:
a,b: UN1993 nejedná se o nebezpečné zboží,
protože je produkt v omezeném množství
c: oznámení 3, UN 1993, hořlavá tekutina
(testbenzin), 3, UN 1993, III

Váš odborný velkoobchod:

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

