LITHOFIN Rost-Ex

Odstraňovač rzi - bez kyselin

Popis:
Jemně alkalický čistící prostředek pro odstraňování skvrn od rzi a jiných metalloxidových zbytků.

Přidejte na plochu vodu a pár kapek Lithofin MN
Grundreiniger (případně trošku zředěného prostředku na nádobí), překartáčujte a spláchněte
dostatečným množstvím vody.

Vlastnosti:
Reaktivní obsažené látky působí na rez a přeměnují jej na látky rozpustné ve vodě. Začátek
reakce se začne projevovat růžovým zabarvením. Přeměněné nečistoty spláchněte vodou.
Lithofin Rost-EX může být použit cíleně na konkrétní části plochy, produkt nezpůsobuje změny
v povrchu.

Důležité upozornění:
Nepřekračujte dobu působení 10min. V případě
nedostatečného účinku postup (vícekrát) zopakujte. Lithofin Rost-EX může změnit barvu přirozených částí rzi, typických pro některé přírodní
kameny či betonové plochy.

Technická data:
Hustota: cca.1,1 g/cm³
Vzhled: tekutý, čirý, bezbarvý až světle růžový
Bod vzplanutí: není
Aroma: sulfidační, intenzivní
Hodnota pH: cca. 9
Rozpustnost ve vodě: velmi dobrá
Oblast použití:
K odstranění skvrn od rzi všeho druhu. Skvrny
od rzi mohou být různého původu: od železitých
hnojiv, železných částí, kovových noh zahradního nábytku, rezavé vody atd.
Pro interiér a exteriér.
Podklad:
Všechny plochy z klinkeru a keramiky, přírodního kamene, jako je mramor, vápenec, granit,
rula, křemenec, beton a betonová dlažba.
Zpracování:
Produkt naneste rovnoměrně v neředěném
stavu na suchou plochu a rozetřete kartáčem.
Nástup účinku poznáte podle růžového zbarvení produktu. Nechte působit cca. 5 až 10 minut.
Produkt nenechte zaschnout.

Upozornění:
Nejdříve proveďte zkoušku. Neaplikujte na
kov, lak, dřevo a jiné citlivé plochy. U leštěného
vápence a mramoru může v případě příliš dlouhé doby působení dojít k jejich lehkému zmatnění. Případné růžové zbarvení vymizí po nějakém
čase.
Teplota zpracování / podkladu: Nazpracovávejte při teplotě pod 15°C.
Vydatnost: až cca. 10 m²/litr
Skladování:
V uzavřeném balení v chladu a suchu cca. 6
měsíců. Produkt se časem zbarví do růžova.
Ochrana životního prostředí:
Tenzidy jsou biologicky odbouratelné dle směrnic WRMG.
Likvidace: odpadový klíč AVV 16 03 05*. Zbytky řádně zlikvidujte. Balení je z recyklovatelného polyethlyenu (PE), šetrného k životnímu prostředí. Vypláchnuté a vyschlé obaly odevzdejte
sběrné službě (viz pokyny na obalu).
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Bezpečnost:
Během aplikace větrejte.
Obsažené látky:
natriummercaptoacetát, methylisothiazolinony,
methylchlorisothiazolinony, pomocné látky.
Předpis o nebezpečných látkách:
označení dle směrnic EU 1999/45/EG: Symbol
Xn, zdraví škodlivý.
Po požití zdraví škodlivý. Po kontaktu s
pokožkou může vyvolat její senzibilaci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyvarujte se
kontaktu s pokožkou. Při manipulaci s výrobkem používejte ochranné rukavice a ochranné
oblečení. V případě požití ohned vyhledejte
lékaře a ukažte mu obal.
ADR2003/GGVSE: nejedná se o nebezpečné
zboží.
Balení:
500ml láhev s dětskou pojistkou

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, fax: 00541213962, e-mail: ardex@ardex.cz, www.ardex.cz
Výrobce: LITHOFIN AG, D-73240 Wendlingen, e-mail: info@lithofin.de, www.lithofin.com

