
           Odstraňovač plísňových skvrn
Popis
Speciální přípravek z programu Lithofin na keramiku, ob-
klady a sanitární oblasti.
Speciální čisticí přípravek k okamžitému použít na bázi ak-
tivních sloučenin chlóru se širokým spektrem účinku pro 
čištění a dezinfekci.

Vlastnosti:
Lithofin Schimmel-Ex odstraňuje černé plísňové skvrny, 
plísně, houby, řasy a ostatní skvrny organického původu 
v sanitární oblasti.
Působí okamžitě a díky preventivním účinkům chrání plo-
chy dlouhou dobu před dalším napadením.
Technická data:
Hustota: ca.1,1 g / cm³
pH: cca 13
Vzhled: kapalný, čirý, nažloutlý
Zápach: mírně štiplavý
Rozpustnost ve vodě: velmi dobrá

Oblast použití
V sanitární oblasti k odstraňování černých plísňových skvrn 
z cementových a silikonových spár, dlaždic a plastových 
dílů a odstranění plísní a řas ze zdiva, betonu, přírodního 
kamene a dalších minerálních podkladů.

Zpracování
Odšroubujte bezpečnostní uzávěr na lahvi s rozprašova-
čem. Otočte trysku a nastříkejte na zamořenou oblast ze 
vzdálenosti asi 15 až 20 cm v přibližném množství 100 ml/
m². Nechte 20min působit. V extrémních případech aplikuj-
te po 10 minutách znovu. Poté důkladně opláchněte vodou 
a odstraňte tvrdou houbou nebo kartáčem. Znovu aktivujte 
bezpečnostní uzávěr a rozprašovací nádobu omyjte vo-
dou.
Vezměte prosím na vědomí: Může způsobit světlé skvrny 
na textilu. Zabraňte kontaktu s rostlinami, textilem, kovem, 
jako je železo, měď, nikl, hliník, atd. v případně jejich za-
sažení okamžitě omyjte plochy velkým množstvím vody. 
Nepoužívat u leštěného mramoru, citlivých glazovaných 
dlaždic a smaltu. Doporučujeme pře použitím vyzkoušet 
na nenápadném místě.
Upozornění: V extrémních případech na dlouhodobě elas-
tických spárách doporučujeme odstranění spárovacího 
materiálu, poté otevřené spáry vystříkejte a nově vyspá-
rujte.
Vydatnost: až 8 m² / litr.

Skladování
Po použití rozprašovač opláchněte vodou. Opět aktivujte 
bezpečnostní uzávěr. Skladujte na chladném a tmavém 
místě ve vertikální poloze. Spotřebujte během 6 měsíců až 
1 roku. Datum expirace je uvedeno na obalu.

Konzervace
Tyto povrchově aktivní látky jsou biologicky rozložitelné v 
souladu s předpisy EU WGK 2 dle VwVwS z 17.05.99.
Likvidace: Číslo kódu odpadu AVV 160303*. Zředěný pří-
pravek je možné vylít do kanalizace. Obaly jsou vyrobeny z 
ekologického polyetylénu (PE) a recyklovatelné. Čisté obaly 
lze recyklovat prostřednictvím sběrných systémů (viz štítek 
produktu).

Zabezpečení
Používejte biocidy bezpečně. Před manipulací čtěte etiketu, 
označení a další informace uvedené na obale.
Složky dle nařízení (ES) Nr.648 / 2004:
<5% bělicí činidlo na bázi chloru (4,9 g / 100 g chlornanu 
sodného), <5% neiontové povrchově aktivní látky, pomocné 
látky.
Označení podle (ES) Nr.1272 VO 2008 / (CLP):
Symbol GHS 05, nebezpečí.
Roztok chlornanu sodného Cl activ, hydroxid sodný. Může 
působit korozitvorně. Způsobuje těžké poleptání kůže a po-
škození očí. Reaguje při styku s kyselými jedovatými ply-
ny. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky, mohou 
se uvolnit nebezpečné plyny (chlor). Udržujte mimo dosah 
dětí. Uchovávejte v původním obalu. Používejte ochranné 
rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obliče-
je. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut vyplachujte opatrně 
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je to možné. Pokra-
čujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické stře-
disko nebo lékaře. 

ADR 2015: Označení pro transport
VE VE-Označení Údaje na tranzitní doklad
a), b) lístek LQ žádné

Balení:
a) 500 ml láhev se sprejem (10 ks v kartonu)

Upozornění: K pravidelnému údržbě sanitárních oblastí 
doporučujeme Lithofin KF sanitární čisticí prostředek.

Lithofin KF Schimmel-Ex

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o., Jihlavská7 a, 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


