LITHOFIN KF Intensivreiniger

Intenzivní čisticí prostředek pro všechny keramické povrchy
původní označení: Lithofin FZ Intensivreiniger
Popis:
Speciální produkt LITHOFIN pro všechny keramické povrchy a kameninu (KF).
Alkalický čisticí koncentrát s vyváženou kombinací biologicky odbouratelných čisticích komponentů a vysoce
účinných přísad, rozpouštějících mastnotu a nečistoty.
Vlastnosti:
Lithofin KF Intensivreiniger rozpouští a odstraňuje i odolná všeobecná znečištění, mastné a olejové filmy, skvrny
od bot nebo gumy, polymerové a voskové vrstvy, samoleštící emulze apod.
Technická data:
Hustota: cca. 1,0 g/cm³
Vzhled: čirá, lehce hnědá tekutina
Aroma: lehce po citrusech
Hodnota pH: cca. 14 (koncentrát)
Rozpustnost ve vodě: 100%
Oblast použití:
Pro řádné čištění silně znečištěných nebo špatně udržovaných keramických povrchů všeho druhu. Pro pravidelné čištění silně namáhaných a znečištěných ploch. Pro
příležitostné použití na namáhaných plochách, kde normální údržbová péče Lithofin KF Pflegereiniger nedostačuje. Vhodný pro všechny typy keramických dlažeb. Pro
interiér a exteriér. Použitelný v provozech s potravinami,
kuchyních a obytných prostorách.
Zpracování:
Dle míry znečištění použijte Lithofin KF Intensivreiniger
neředěný, nebo jej zřeďte vodou v poměru cca. 1:10 a
naneste. Rozetřete kartáčem nebo mopem na vytírání.
Nechte 10-20 min. působit, případně prokartáčujte. Nenechte zaschnout. Stáhněte pryžovou stěrkou a 1-2 krát
omyjte čistou vodou.
Dávkování při manuálním čištění:
cca. 100-200ml na 10 litrů vody na vytírání.
Dávkování při zpracování čisticím automatem:
cca. 300-400ml na 10 litrů vody, toto vystačí na cca. 100150m2 plochy.
Dbejte na to, aby byla plocha opravdu mokrá, jen tak lze
zaručit uvolnění nečistot.

Upozornění:
Nepoužívejte na leštěný mramor, eloxal, lakované plochy
a jiné podklady citlivé na alkálie. Doporučujeme provést
zkoušku na méně viditelném místě.
Vydatnost:
v závislosti na znečištění
cca. 10-15 m²/litr při koncentrovaném použití
cca. 50-300 m²/litr při zředěném použití
Doporučení:
Pro pravidelnou údržbu lehce až běžně znečištěných
ploch doporučujeme Lithofin KF Pflegereiniger. Pro příležitostné základní čištění doporučujeme Lithofin KF Sanitärreiniger.
Skladování:
Skladujte v suchu, v originálním balení až 5 let.
Ochrana životního prostředí:
Obsažené tenzidy jsou biologicky odbouratelné dle
WRMG. Bez fosfátů.
WGK2 dle VwVwS z 17.5.99
Likvidace: odpadový klíč AVV 060204. Do odpadu vypouštějte jen v ředeném stavu.
Balení je z recyklovatelného polyethylenu (PE), šetrného
k životnímu prostředí. Vypláchnuté obaly odevzdávejte
recyklační službě (viz pokyny na obalu).
Bezpečnost:
Obsažené látky: < 5% anionických tenzidů, < 5% neionických tenzidů, < 5% fosfonáty, alkálie, vonné a pomocné
látky.
Předpis o nebezpečných látkách:
označení dle směrnic EU 1999/45/EG: C, žíravý. Obsahuje hydroxid sodný. Způsobuje poleptání. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima ihned propláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Používejte
ochranné oblečení, ochranné rukavice a ochranné brýle /
obličejový štít. V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, přivolejte lékaře (a ukažte etiketu).
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LITHOFIN KF Intensivreiniger

Intenzivní čisticí prostředek pro všechny keramické povrchy
Balení:
a) 1l láhev s dětskou pojistkou
(10ks v kartonu)
b) 5l kanystr (2 ks v kartonu)
c) 10l kanystr (jednotlivě)

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.

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

