
    abrazivní speciální čistící prostředek
Popis:
Speciální produkt z programu LITHOFIN pro profesionální 
čištění.
Mírně alkalický, účinný čisticí prostředek s vysoce účin-
nými čisticími komponenty s abrazivními nanočásticemi. 
Produkt nevytváří žádné nepříjemné nebo škodlivé výpary. 
Hustá konzistence se postará o jednoduché zpracování.

Vlastnosti:
Lithofin Abra-CLEAN rozpouští a odstraňuje ztvrdlé usaze-
niny nečistot, tuky, oleje, voskový film, intenzivně přilnavé 
povlaky atd.

Technická data:
Hustota: cca. 1,3 g/m³
Hodnota pH: 10 (koncentrát)
Aroma: parfumované
Vzhled: vazký-kalný, béžový

Oblast použití:
Pro extrémně odolná znečištění a intenzivní čištění kera-
mické dlažby a desek, pro přírodní kámen jako granit a po-
dobně tvrdé horniny. Optimální k odstraňování transportní-
ho filmu u obkladů. Pro interiér a exteriér.
Lithofin Abra-CLEAN je možné přidat k jiným čistícím pro-
středkům (bez obsahu kyselin) na zesílení účinku. Naneste 
zvolený čistící prostředek a přidejte  cca 20-50% Lithofinu 
Abra-CLEAN a kartáčovaním dobře promíchejte. Je nutné 
plochu následně dobře omýt.

Zpracování:
Před aplikací plochu důkladně vysajte nebo zameťte, pro-
tože částečky prachu mohou způsobit škrábance.
Plochu následně zlehka navlhčete vodou. Produkt zatřese-
ním promíchejte a aplikujte přímo.  Po uplynutí doby půso-
bení cca 10 minut použijte na plochu kartáč nebo stroj na 
čištění, dokud neodstraníte všechny nečistoty. Zbytky od-
sajte a plochu omyjte několik krát čistou vodou. Pracovní 
nástroje očistěte před zaschnutím prostředku vodou.

Upozornění:
Na lešteném vápenci, mramoru, lakovaných plochách a ji-
ných citlivých površích se mohou objevit matná místa. Do-
poručujeme před každým použitím provést zkoušku.
Vydatnost: cca. 5-20 m2/litr v závislosti od druhu a inten-
zity znečištění.

Skladování:
Skladuje v chladu v uzavřeném originálním balení cca. 2 
roky.

Ochrana životního prostředí: Obsažené tenzidy jsou bio-
logicky odbouratelné dle WRMG. Bez fosfátů. WGK 1 dle 
VwVwS z 17.5.99.

Likvidace:
Odpadový kód: AVV 070604*. Balení je z recyklovatelného 
polyethylenu (PE). Vypláchnuté, čisté nádoby odevzdejte 
sběrné službě k recyklaci (viz pokyny na etiketě).

Bezpečnost:
Obsažené látky dle VO (ES) č. 648/2004:
pod 5% anionické tenzidy, pod 5% neionické tenzidy, 
15-30% alifatické uhlovodíky, vonné látky, butylphenyl, 
methylpropional, hexyl, cinnamal, limone, linalool, benziso-
thiazolinone, methylisothiazolinone
Označení dle VO (ES) č. 1272/2008 (CLP):
symbol GHS 05, nebezpečí
2-amino-etanol, alkoholy, C12-14, ethoxylované, soli sodí-
ku.
Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje těžké poškození 
očí. Opakovaný kontakt může vést ke křehké a rozpraska-
né kůži. Uchovávejte mimo dosahu dětí. Během aplikace 
používejte ochranný oděv, ochranné brýle/obličejový štít a 
ochranné rukavice. 
V případě kontaktu s očima: Vyplachujte několik minut dů-
kladně vodu. Případné kontaktní čočky dle možností od-
straňte. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktuje lékaře.

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

Balení:
a) 500 ml láhev (10 ks v kartonu)
b) 5 l kanystr (2ks v kartonu)

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