
LITHOFIN P&L Grundreiniger
Prostředek na čištění a údržbu používaných podlah

původní označení: Lithofin P&L Grundreinieger

Popis:
Speciální produkt z programu LITHOFIN parkety, korkové  
podlahy, laminátové podlahy a ostatní podlahy z umělých 
hmot.
Čisticí a údržbový koncentrát je jemně alkalický a bez roz-
pouštědel. Produkt obsahuje vyváženou kombinaci speci-
álních čistících komponentů.

Vlastnosti:
Lithofin P&L Grundreinieger rozpouští a odstraňuje všeo-
becná silná znečištění, olejové a mastné filmy, pozůstatky 
běžných čístících prostředků.
Oblast využití: parkety, korkové  podlahy, laminátové pod-
lahy a ostatní podlahy z umělých hmot.

Technická data:
Hustota: cca.1,0 g/cm³
Aroma: lehké citrusové aroma
Vzhled: čirá, žlutá tekutina
Hodnota pH: cca. 8,5 (koncentrát)
Rozpustnost ve vodě: snadná, úplná

Oblast zpracování:
Pro běžnou údržbu všech silně znečištěných pod-
lah a úplné odstranění pozůstatků běžných čistícich  
prostředků .

Zpracování:
Lithofin P&L Grundreinieger se nanese a rozetře nezředě-
ný nebo ředěný 1:2 mopem na znečištěnou plochu a ne-
chá se cca. 5 minut působit eventuálně můžeme rozetřít 
za pomoci kartáče. Následně setřít čistým navlhčeným 
hadrem nebo mopem. Nejlépe postupujeme po částech. 
Při silném znečištění používáme nezředěný, necháme 
krátce působit a setřeme navlhčeným hadrem nebo mo-
pem. Případně po úplném vyschnutí celý proces zopaku-
jeme.

Upozornění: Výše uvedéné podlahy mohou v mezerách  
pojmout vodu a nabobtnat. Abychom dobu působení 
omezili na minimum, přebytečnou vlhkost nepochat nikdy 
po delší dobu vlhkou. 
Prosím dbejte vždy bezpodmínečně pokynů výrobce pod-
lah týkající se zpracování a doporučeného způsobu ošet-
ření. 

Vydatnost:
cca. 10-30 m²/litr po zředění.

Skladování:
V chladu (do 25°C) a uzavřeném balení cca. 3 roky.

Ochrana životního prostředí:
Obsažené tenzidy jsou dle WRMG bioloicky odbouratel-
né. Bez fosfátů. WGK 1 dle VwVwS z 17.5.99.
Likvidace: Odpadový klíč  AVV 070 699*. Balení je z eko-
logického 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 % ne-
ionické tenzidy, konzervační látky, vonné látky, barviva, 
pomocné látky. UBA 0790 0118. Označení podle směrnic 
EU 1272/2008(CLP): symbol GHS05, nebezpečný.

Alkoholy C12-15, jednoduché a složené, ethoxyliert, způ-
sobuje podráždění kůže. Koncentrát může zúpůsobit váž-
né poškození očí. Nesmí přjít do kontaktu s dětmi. 
Použijte ochranné rukavice, ochranný oděv, chranné brý-
le a ochranný štít na obličej. 
PŘI KONTAKTU S OKEM: Po dobu několika minut opa-
trně vypláchujeme vodou. Nositelé kontaktních čoček dle 
možnosti čočky odstraní. Dále vyplachujeme a okamžitě  
kontaktujeme lékaře.

Balení:
a) 1l láhev s dětskou pojistkou (10 ks v kartonu)

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.
Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických 
zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporu-
čení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stav-
bě 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

Váš odborný velkoobchod:


