LITHOFIN KF Pflegereiniger

Prostředek na čištění a údržbu všech keramických povrchů
původní označení: Lithofin FZ Pflegereiniger
Popis:
Speciální produkt z programu LITHOFIN pro všechny keramické povrchy a kameninu (KF).
Čisticí a údržbový koncentrát je jemně alkalický a bez
rozpouštědel. Produkt obsahuje vyváženou kombinaci
speciálních čistících komponentů, účinně rozpouštějících
mastnotu a nečistoty, a přísady, které nevytvářejí vrstvy.
Vlastnosti:
Lithofin KF Pflegereiniger jako přísada do vody na vymývání rozpouští a odstraňuje všeobecná znečištění, lehké
olejové a mastné filmy, šmouhy po gumě a obuvi. Ošetřované plochy jsou tak čisté bez viditelných tahů po čištění
a při pravidelném používání je podporován jejich čerstvý
vzhled a odolnost vůči znečištění. Produkt nezanechává
žádné vrstvy či odolné zbytky.
Technická data:
Hustota: cca.1,0 g/cm³
Aroma: lehké citrusové aroma
Vzhled: čirá, modrá tekutina
Hodnota pH: cca. 10 (koncentrát)
Rozpustnost ve vodě: 100%
Oblast zpracování:
Pro běžnou údržbu všech málo až středně zatěžovaných
povrchů z keramické dlažby všech druhů. Ideální také pro
čištění kameniny.
Zpracování:
Lithofin KF Pflegereiniger se vždy přidává do vody na
vytírání. Dostačující je jedno víčko (cca. 20ml na 8 litrů
vody). Mokrým mopem na vytírání vytřete povrch a pak
jej dobře vyždímaným mopem stáhněte. Po mokré podlaze nechoďte. Lithofin KF Pflegereiniger lze použít i do
čistících přístrojů. Dávkování: cca.100ml na 10 litrů vody.
Upozornění: Nepoužívejte na leštěný mramor, eloxal a
jiné plochy, citlivé na alkálie.
V případě pochybností proveďte zkoušku na nenápadném místě.
Doporučení: V případě silného znečištění doporučujeme
použít Lithofin KF Intensivreiniger pro základní čištění.
Pro příležitostné čištění doporučujeme také Lithofin
KF Sanitärreiniger.

Vydatnost:
Velmi vydatný koncentrát. Průměrná spotřeba při denním
čištění pomocí čistícího stroje: cca. 2 l/ 100 m²/ za měsíc.
Skladování:
V chladu a uzavřeném balení až cca. 5 let.
Ochrana životního prostředí:
Obsažené tenzidy jsou dle WRMG bioloicky odbouratelné. Bez fosfátů. WGK 2 dle VwVwS z 17.5.99.
Likvidace: Odpadový klíč AVV 07 06 99*. Ve zředěném
stavu lze produkt vylít do odpadních vod. Balení je z ekologického polyetylenu (PE) a je recyklovatelné. Prázdné
obaly jsou určeny do sběrného systému (viz pokyny na
obalu).
Bezpečnost:
Obsažené látky: 5-15 % anionické tenzidy, pod 5 % neionické tenzidy, methylisothiazolinone, methylchlorisothiazolinone, vonné a pomocné látky.
Předpis o nebezpečných látkách: označení dle směrnic EU 1999/45/EG: symbol Xi, dráždivý.
Dráždí oči. Chraňte před dětmi. V případě požití okamžitě
vyhledejte lékaře a ukažte mu tento technický list či obal
výrobku.
Upozornění: Stejně jako u všech jiných čistících prostředků se vyvarujte delšího kontaktu čisticího prostředku
s kůží, příp. použijte ochranné rukavice.
ADR2009: nejedná se o nebezpečné zboží
Balení:
a) 1l láhev s dětskou pojistkou (10 ks v kartonu)
b) 5l kanystr (2 ks 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.

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o., Jihlavská 7a, 625 00 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

