
MN Stein-Rein
Čistidlo na kámen - na náhrobky a ostatní kamenné plochy v exteriéru

Popis:
Speciální produkt z programu Lithofin pro mramor, přírodní 
a betonovou dlažbu (MN). 
Univerzálně použitelný čisticí prostředek na bázi tenzi-
dů. Produkt je neutrální, bez chlóru a kyselin, připraven k 
použití.

Vlastnosti produktu:
Lithofin MN Stein-Rein rozpouští a odstraňuje povrchová 
znečištění různého druhu, obzvláště zelené povlaky od 
rostlin a stromů. Nečistoty se po několika dnech uvolní z 
podkladu a poté mohou být spláchnuty vodou nebo deštěm. 
Lithofin MN Stein-Rein působí i preventivně, tzn. zamezuje 
znovuznečištění během 1 roku.

Technická data: 
Hustota: cca.1,00 g/cm³
PH- hodnota: cca. 7
Vzhled: čirý, namodralý
Aroma: nespecifické

Oblast použití:
Pro čištění a preventivní ochranu před vznikem zelených 
povlaků všech ploch v exteriéru. Lithofin MN Stein-Rein se 
používá především pro náhrobky, schodiště, zídky a jiné 
malé plochy z přírodního a umělého kamene. 

Zpracování:
Lithofin MN Stein-Rein je připraven k použití. Používejte 
pouze za suchého počasí. Trysku otočte do polohy „stříkat“ 
a v dostatečném množství aplikujte na plochu. Nanášené 
množství: 100ml/m2. Láhev opět uzavřete. Nečistoty zmi-
zí po několika dnech, zbytky lze spláchnout vodou nebo 
odstranit kartáčem nebo je postupně smyje déšť.

Upozornění: Nestříkejte přímo na rostliny. Pokud je toto 
nevyhnutelně nutné, ihned omyjte vodou. Nezpracovávejte 
při teplotách pod 5°C a nad 25°C. Litfhofin MN Stein-Rein 
začne působit po několika dnech, proto jej ihned nespla-
chujte vodou.

Vydatnost: cca. 6-8 m2 na 500ml láhev 

Doporučení:
Pro intenzivní čištění - u silných znečištění či v případě již 
černých povlaků - doporučujeme použít produkt Lithofin 
MN Stein-Rein S. 

Po několika dnech na plochu aplikujte jako preventivní 
opatření Lithofin MN Stein-Rein a toto opakujte jedenkrát 
ročně. Při této péči zůstanou plochy v exteriéru stále světlé, 
čisté a bez nánosů zelených povlaků. 

Skladování:
V uzavřeném balení v chladu až 5 let.

Ochrana životního prostředí:
Obsažené tenzidy jsou biologicky odbouratelné dle směr-
nic EU. Bez fosfátů a konzervačních prostředků.  WGK 1 
dle VwVwS z 17.5.99.
Likvidace: 
Kód odpadu: 070 699. Balení je z recyklovatelného polye-
thylenu (PE), šetrného k životnímu prostředí. Vymyté, 
suché nádoby předejte sběrné službě (viz etiketa).

Bezpečnost: 
Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou. Uchovávej-
te mimo dosah dětí. Po aplikaci si umyjte ruce. S biocidy 
zacházejte opatrně. Před použitím si přečtěte technický list 
a informace k produktu.
Obsažené látky: kvaterární amoniové vazby, benzyl-C12-
16-akyldimethyl, chloridy 2,5g/100g, pomocné látky. Ohla-
šovací číslo N-23155. 
Označení nebezpečného zboží: dle směrnic EU: žádné
ADR2003/GGVSE: označení pro transport: nejedná se o 
nebezpečné zboží. 

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

Lithofin

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

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

Váš odborný velkoobchod:


