
KOMPLETNÍ PROGRAM

Čištění. 
Ochrana.

Údržba.
Produkty pro keramické obklady a dlažby,  

cotto, přírodní a umělý kámen a jiné povrchy 
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Založení společnosti. 
V roce 1953 začal Glaubrecht Stingel v poklidném městečku Esslingen 

vyrábět nový typ čisticího prostředku: ST57 KUKÜ. Poptávka v Německu 

rychle rostla a byl položen základní kámen rodinného podniku. Proto se 

společnost brzy přestěhovala do větších prostor, do současného sídla 

společnosti ve Wendlingenu. Tam začala vyvíjet rozsáhlý sortiment 

výrobků, který dodnes těší zákazníky.

Silná značka. 
Po ukončení studia chemie převzal Heinz-Peter Stingel v roce 1974 podnik 

svých rodičů. Zpřesnil profily výrobků a zaměřil se na oblast keramiky, 

přírodního a umělého kamene. V roce 1979 spojil výrobky pod jednu 

značku. Ta je složena z řeckého slova lithos  (= kámen) a anglického slova 

finish (= konečná úprava): LITHOFIN.

Další vývoj.
V roce 2003 se k vedení společnosti připojil syn Garvin Stingel, který 

pokračuje v pronikání na zahraniční trhy započaté v roce 1978. Na základě 

pilířů kvality a služeb působí značka LITHOFIN ve více než 25 zemích světa. 

S více než 60 zaměstnanci v oblasti vývoje, výroby, prodeje a administra-

tivy je LITHOFIN jedním z předních dodavatelů speciálních výrobků pro 

péči o kámen.

RODINNÁ FIRMA.
Záruka tradiční značky.

Vývoj

Plnění

Výroba

Logistika
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OSVĚDČENÉ PRODUKTY.
Systém péče o kámen. Čištění. Ochrana. Údržba.

Nabídka produktů pro profesionální použití a náročné koncové uživatele je rozsáhlá. Produkty 

na čištění, ochranu a údržbu tvoří doplňkový systém péče o kámen. Produktové řady 

zohledňují materiálově specifické vlastnosti keramiky, jemné kameniny, cotta a teracotta, 

přírodního a umělého kamene. 

Cíl: dlouhodobé udržení hodnoty.

Systém je doplněn o speciální řešení k úplnému pokrytí oblasti čištění a údržby  

keramických a kamenných povrchů.

Jako chemický podnik jsme si vědomi své odpovědnosti vůči 

zaměstnancům, zákazníkům a životnímu prostředí. Proto od roku 1996 

pracujeme podle systému řízení kvality a ochrany životního prostředí,  

u kterého je pravidelně prováděn audit. Řízené procesy zajišťují kvalitu  

a bezpečnost.

Partnerství.
S našimi zákazníky a dodavateli udržujeme partnerskou spolupráci. 

Základem úspěšné spolupráce je vzájemný respekt, spravedlnost a důvěra. 

Jako zaměstnavatelé stojíme pevně za svými zaměstnanci a místem 

působení. Ve Wendlingenu jsou vývoj, výroba a sklad spojeny pod jednou 

střechou.

Kvalita.
Klademe velký důraz na kvalitu výrobků a služeb. Prostřednictvím 

průběžných laboratorních a praktických testů zaručujeme kvalitu výrobků, 

která splňuje nebo překračuje očekávání uživatele z hlediska účinnosti  

a manipulace. Náš tým dlouhodobých a motivovaných zaměstnanců k tomu 

vytváří potřebné podmínky.

Bezpečnost.
Bezpečnost práce a ochrana zdraví jsou pro nás velmi důležité, proto je pro 

nás samozřejmostí neustálé další vzdělávání a optimalizace našich 

systémů. Našim zákazníkům nabízíme podrobné a srozumitelné informace 

o produktech.

Životní prostředí.
V maximální možné míře používáme ekologické a biologicky odbouratelné 

suroviny a zajišťujeme krátké dopravní trasy. Výrobky, které jsou co nejvíce 

koncentrované, snižují přepravní hmotnost. Úspora energie a ochrana 

klimatu vždy hrály důležitou roli při plánování našich provozů.

JEDNÁME DNES. MYSLÍME NA ZÍTŘEK.
S odpovědností do budoucna.

LITHOFIN Systém péče o kámen.

ČIŠTĚNÍ
Přípravky pro finální a důkladné čištění budov  
a odstraňování speciálních nečistot.

OCHRANA
Produkty pro impregnaci, prohlubování barev  
a aplikaci povrchových uzávěr. 

ÚDRŽBA
Produkty pro pravidelné čištění a údržbu.

Advanced Quality
Opt imal  resul ts

The manufacturer guarantees 
optimal results when used 
correctly.
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PODPORA PRODEJE.
Zvýšit obrat.

PROVĚŘENÁ SLUŽBA.
Ručíme Vám za náš servis.

Zabýváme se výhradně čištěním, ochranou a péčí o keramiku, přírodní a umělý kámen. 

Využíváte osvědčené produkty a naše znalosti. Zaručujeme tak technické poradenství  

na servisním telefonu nebo na místě, praktická školení a rozsáhlé informační materiály.

Od nás pro Vás.
■ Naši odborní poradci Vás podpoří ve všech otázkách od správného zpracování  

 až po opatření na podporu prodeje.

■ Techničtí vývojáři a laboratoře neustále zkoumají nové materiály a povrchy a vyvíjejí  

 individuální pokyny pro zpracování.

■ Podrobné a pro daný podklad specifické pokyny k péči Vám usnadní poradenství  

 a prodej.

■ Na seminářích se prakticky vyučuje úprava povrchů.

■ Výrobky LITHOFIN jsou k dispozici pouze ve specializovaných obchodech se  

 stavebními materiály, obklady a dlažbami a jsou doporučovány předními výrobci  

 obkladů a dlažeb a dodavateli přírodního kamene.

Veškeré dotazy týkající se výrobků a jejich použití Vám osobně zodpoví naši techničtí poradci 

a pracovníci na servisním telefonu. Všechny potřebné informace najdete také na adrese: 

www.lithofin.de.  

Když potřebujete rychle jednat:

Technické poradenství:

Německo:   +49 (0)7024 9403-20  www.lithofin.de
Rakousko:   +43 (0)2754 70210   www.lithofin.at 
Svýcarsko:   +41 (0)56 203 18 50  www.lithofin.ch
Česká republika:   +420 541 249 922   www.ardex.cz/products/lithofin

Účinek a všestranné možnosti použití výrobků LITHOFIN přesvědčují jak profesionální 

zpracovatele, tak koncové uživatele. Vysoká míra přijetí a rozpoznávací hodnota zajišťují 

cílenou poptávku.

Prezentace produktu. 
Pro řadu LITHOFIN jsou k dispozici moderní prodejní stojany ve třech velikostech. Součástí 

balení je atraktivní horní nápis, přehledná aplikační tabulka a držák s informacemi pro Vaše 

zákazníky.

▶ Prodejní stojan mini (48 x 56 x 152 cm) pro cca 80 lahví

▶ Prodejní stojan midi (48 x 56 x 206 cm) pro cca 110 lahví   

▶ Prodejní stojan maxi (48 x 65 x 206 cm) pro cca 200 lahví

Informace pro spotřebitele a pokyny k péči o všechny povrchy z keramiky

a přírodního kamene poskytují zákazníkovi vyčerpávající informace. Všechna  

balení obsahují podrobný návod k použití.

maxi midi mini
zboží 04-130 zboží 04-150   zboží 04-140

Your fast way to clean and well maintained surfaces

FEINSTEINZEUG 

einfach sauber

Infos und Tipps für gepflegte Böden

FEINSTEINZEUG

KERAMIK-FLIESEN

KERAMIK, 
FLIESEN,
KLINKER
Immer schön
und sauber …

Infos und Tipps für gepflegte Flächen

STEINBELÄGE -AUSSEN-

Infos und Tipps für saubere Flächen

NATUr- UNd  BEToNwErkSTEIN
für Terrasse, Hof, Einfahrt, Balkon
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 Lithofin LÖSEFIX

Odstraňovač olejových skvrn.

Odstraňuje usazené skvrny od vosku, mastnoty 
a oleje ze všech druhů přírodního a umělého 
kamene.   

Typ výrobku: čisticí prostředek na bázi  
                       rozpouštědel

• na gelové bázi pro delší dobu působení 
• lze úsporně dávkovat  
• snadné použití

Vydatnost: až cca 0,5 m²/tuba
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 2 roky 
Balení: 250 ml tuba

 Lithofin OIL-EX

Odstraňovač vosku a oleje. 

Odstraňuje vrstvy vosku, tmelu, olejové  
a mastné skvrny, dehet, zbytky barev a lepidel. 
Nečistoty se rozpustí a mohou se následně smýt 
vodou.

Typ výrobku: čisticí prostředek na bázi  
                    rozpouštědel

• k přímému použití 
• rychlý účinek 
• zcela omyvatelné 

Vydatnost: přibližně 7 - 15 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu a suchu,  
cca 4 roky 
Balení: 1 l, 5 l

Základní a univerzální čisticí prostředek.
   
Pro keramiku, cotto, přírodní a umělý kámen 
atd. Důkladně rozpouští a odstraňuje mastné
a olejové nečistoty, zbytky ošetřujících přípravků, 
vosk, saze a mnoho dalšího.

Typ výrobku: alkalický čisticí prostředek

• koncentrát 
• intenzivní působení 
• mnohostranně použitelný 

Vydatnost: přibližně 7 - 15 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu a suchu,  
cca 2 roky 
Balení: 1 l, 5 l

Odstraňovač cementového povlaku pro 
stavby a exteriér. 
 
Pro nově položené a staré povrchy z klinkeru, 
keramiky a kamene. Odstraňuje silné cementové 
povlaky, zbytky malty, výkvěty, odolné nánosy 
nečistot atd. ze všech povrchů odolných vůči 
kyselinám.

Typ výrobku: kyselý čisticí prostředek

• koncentrát 
• extra silný  
• vysoce aktivní 

Vydatnost: přibližně 30 - 50 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 5 let  
Balení: 1 l, 5 l

 Lithofin KUKÜ  Lithofin WEXA

Univerzální použití pro keramiku a přírodní kámen.
PRODUKTOVÉ ŘADY.
Přehled podle barev.

Oblast použití výrobků pro péči o kámen ze sortimentu LITHOFIN je rozsáhlá. Zahrnuje péči  

o přírodní kámen, umělý kámen a křemenný kompozit přes jemnou kameninu a cotto až po 

každodenní pomoc v domácnosti. Sortiment doplňují speciální produkty určené pro 

profesionální uživatele.

Produktové řady jsou barevně odlišeny, což usnadňuje orientaci. Barvy jsou uvedeny na 

štítcích výrobků a ve všech dokumentech. Design všech obalů je jednotný. Výhody produktu 

jsou jasně prezentovány v textu a na obrázcích. Můžete tak okamžitě najít ten správný 

produkt.

Univerzálně použitelné pro keramiku  
a přírodní kámen  

Strana 9UNI

Doplňkové produkty pro koncové  
uživatele   

Strana 22HOME

COTTO Speciálně pro cotto a teracotto  Strana 15

Speciálně pro keramiku a jemnou kameninu   Strana 12KF

Speciálně pro parkety a laminát  Strana 21P&L
Speciálně pro přírodní a umělý kámen  Strana 17MN

Speciální produkty pro profesionální uživatele  Strana 24PROFI

Řada UNI.
Výrobky pro keramickou dlažbu  
a obklady, přírodní a umělý kámen  
a další povrchy. 
 

Dodáváno v balení:
  250 ml: láhev s dětským uzávěrem (20 kusů v krabici)
  500 ml: láhev s dětským uzávěrem (10 kusů v kartonu)
   1 l:  láhev s dětským uzávěrem (10 kusů v kartonu)
   5 l:  kanystr (2 kusy v kartonu)
      10 l:  kanystr (jednotlivě)

číslo zboží 010

číslo zboží 018
číslo zboží 187

číslo zboží 012

Velikosti balení: 20 x 250 ml ∙ 10 x 500 ml ∙ 10 x 1 l ∙ 2 x 5 l ∙ 1 x 10 l
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 Lithofin Resin-EX  Lithofin Rost-EX  
Odstraňovač rzi bez kyselin. 

Odstraňuje skvrny od rzi z přírodního a umělého 
kamene, klinkeru atd. Vhodné i pro citlivé 
přírodní kameny jako je mramor a vápenec.

Typ výrobku: mírně alkalický čisticí   
                       prostředek

• lze použít bodově 
• rychle působící 
• pro interiér i exteriér  

Vydatnost: až cca 10 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu a temnu,  
cca 1 roky
Balení: 500 ml 

 Lithofin ALLEX*                      
Odstraňovač zeleného filmu.  
Odstraňuje běžné usazeniny a znečištění 
způsobené rostlinami. Na terasy, schody, cesty, 
stěny z přírodního a umělého kamene, fasády, 
klinker, ale i na omítky, ploty atd.    

Typ výrobku: mírně alkalický speciální  
                    čisticí prostředek

• koncentrát - 1 l pro plochu až 200 m² 
• má preventivní účinek   
• snadné použití    

Vydatnost: přibližně 30 - 200 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu cca 5 let 
Balení: 1 l, 5 l, 10 l
* Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte  
etiketu a informace o výrobku.
Pro Švýcarsko: Použití na střechách a terasách, na skladištích, na  
silnicích, cestách a náměstích a podél nich, na náspech a travnatých 
okrajích podél silnic a železničních tratí je zakázáno. 

Speciální gelový odstraňovač.
 
Odstraňuje zbytky epoxidových povlaků, 
pryskyřic, tmelů a nátěrů, lepidla, zbytky plastů  
a mnoho dalšího. 

Typ výrobku: čisticí prostředek na bázi  
    kyselin a rozpouštědel

• gelový, snadné použití 
• zcela omyvatelný 
• intenzivní působení 

Vydatnost: až cca 5 m²/l 
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 2 roky 
Balení: 1 l, 5 l

číslo zboží 037

číslo zboží 032

 Lithofin Flechtenentferner *, **

Účinný čisticí prostředek na odstraňování 
lišejníků.  
Přípravek k přímému použití k odstranění 
lišejníků, ulpívajících kořenů a nepoddajných 
nánosů. Pro terasy, schody, cesty, zdi, vjezdy  
do dvora a mnoho dalšího.

Typ výrobku: vysoce alkalický čisticí  
                      prostředek

• k přímému použití 
• rychle působící 
• lze použít bodově  

Vydatnost: přibližně 10 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 3 roky
Balení: 1 l
* Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si vždy  
   přečtěte etiketu a informace o výrobku. 
**není k dispozici ve Švýcarsku

číslo zboží 030

číslo zboží 038

 Lithofin Fleckstop PLUS Lithofin FLECKSTOP >W< 
Odpuzuje vodu a olej.  
Zabraňuje pronikání oleje, mastnoty a vody, 
chrání před skvrnami a usnadňuje údržbu. Jako 
pomocný prostředek při spárování: usnadňuje 
smývání spárovací hmoty. Pro savé povrchy.

Typ výrobku: ochranná impregnace na  
                       vodní bázi

• neviditelný, bez lesku   
• bez zápachu   
• pro interiér i exteriér  

Vydatnost: přibližně 10 - 20 m²/l 
Skladování: uzavřené, v chladu, bez mrazu,  
cca 2 roky
Balení: : 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l

Impregnace se zvýrazněním barvy.  
Odpuzuje olej a vodu, chrání před skvrnami  
a zvýrazňuje barvu. Na savé, zejména drsné  
a nové kamenné povrchy.

Typ výrobku: ochranná impregnace na  
                       bázi rozpouštědel

• bez lesku 
• prodyšný   
• pro interiér i exteriér  

Vydatnost: přibližně 6 - 15 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu a suchu,  
cca 2 roky 
Balení: 500 ml, 1 l, 5 l

číslo zboží 094
číslo zboží 188

 Lithofin SK*                      Lithofin Grundschutz >W<

Univerzální impregnace.  
Chrání před nasáknutím vodou, pronikáním 
vlhkosti a snižuje sklon ke vzniku skvrn. Pro savé 
keramické povrchy a přírodní kámen. 

Typ výrobku: ochranná impregnace na  
                       bázi rozpouštědel

• neviditelný, bez lesku  
• prodyšný     
• pro interiér i exteriér   

Vydatnost: přibližně 7 - 15 m²/l 
Skladování: uzavřené, v chladu a suchu,  
cca 3 roky 
Balení: 1 l, 5 l, 10 l

* ve Švýcarsku: Lithofin Grundschutz SK

Odpuzuje vodu.
Chrání před nasáknutím vodou, pronikáním 
vlhkosti a snižuje sklon ke vzniku skvrn.
Pro savý klinker s otevřenými póry, cihly, 
neglazované obklady a dlažbu, přírodní a umělý 
kámen.

Typ výrobku: ochranná impregnace na  
                       vodní bázi

• nemění vzhled         
• prodyšný a odolný vůči zbytkové vlhkosti    
• pro interiér i exteriér  

Vydatnost: přibližně 10 - 25 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 2 roky
Balení: 1 l, 5 l

číslo zboží 021                   

Art.Nr. 053

 Lithofin Salpeter-Entferner                     
Odstraňuje výkvěty všeho druhu. 
 
Čistí zdivo jako je klinker, cihly, kámen, beton  
a omítka a odstraňuje výkvěty všeho druhu. 

Typ výrobku: kyselý čisticí prostředek

• vysoce aktivní  
• samočinný 
• velmi úsporný  

Vydatnost: přibližně 10 - 15 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 4 roky 
Balení: 1 l

číslo zboží 048

 Lithofin Anti-Rutsch
Sada na protiskluzovou úpravu.
 Pro hladké podlahy z keramiky a přírodního 
kamene na balkonech, terasách, schodištích 
nebo u vchodu do domu. Obsahuje alkalický 
předčisticí prostředek a protiskluzovou tekutinu 
na bázi kyselin.

• trvalý účinek 
• bezpečný 
• snadná aplikace    

Vydatnost: přibližně 6 m²
Skladování: uzavřené, v chladu a suchu,  
cca 3 roky
Balení: sada s předčisticím prostředkem, 
protiskluzovou tekutinou, rukavicemi,  
2 houbičkami a návodem k použití.

číslo zboží 199

Velikosti balení: 20 x 250 ml ∙ 10 x 500 ml ∙ 10 x 1 l ∙ 2 x 5 l ∙ 1 x 10 l

INFORMAČNÍ TABULKA IMPREGNACE  
Hrubé nebo řezané povrchy se často jeví jako světlé a bezbarvé. Díky impregnaci pro prohloubení barev jsou barvy  
živější a povrch působí svěžeji a živěji. 
Zároveň je povrch chráněn. Je to proto, že všechny impregnace mají vodoodpudivý účinek. 
Vodnaté nečistoty již téměř nepronikají a snáze se odstraňují z povrchu. 
Při grilování na terase nebo balkoně se rychle objeví tmavé mastné skvrny. Optimální ochranu zajišťuje impregnace  
odpuzující oleje a mastnoty.

 Lithofin MULTI-SEAL  Lithofin GLASTILAN

Ochranná uzávěra na vodní bázi.  
Hedvábně lesklý ochranný film oživuje barvu, 
dodává elegantní vzhled a usnadňuje údržbu. 
Pro neglazované desky z klinkeru a pálené hlíny, 
hrubé přírodní a umělé kameny.

Typ výrobku: ochranná uzávěra na vodní bázi

• s leskem   
• bez rozpouštědel, bez zápachu   
• pouze pro použití v interiéru    

Vydatnost: až cca 20 m²/l 
Skladování: uzavřené, v chladu, bez mrazu,  
cca 3 roky
Balení: 1 l, 5 l

Speciální prostředek k vytírání.  
Při použití s mopem čistí a udržuje bez námahy 
v jednom kroku. Podlahy získají krásný a dobře 
udržovaný vzhled. Pro všechny keramické 
povrchy, cotto, přírodní a umělé kameny. Ideální 
také pro drsné a savé povrchy všeho druhu.

Typ výrobku: mírně alkalický ošetřující  
                       přípravek

• koncentrát - velmi úsporný 
• nevytváří vrstvy  
• nevyluhuje   

Dávkování: přibližně 20 ml / 10l kbelík vody
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 5 let
Balení: 1 l, 5 l

číslo zboží 095 číslo zboží 031
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KF

 Lithofin KF Klinkeröl*

Velikosti balení: 20 x 250 ml ∙ 10 x 500 ml ∙ 10 x 1 l ∙ 2 x 5 l ∙ 1 x 10 l

Art.Nr. 120

12

Speciálně na slinuté a jiné keramické  
obklady a dlažby.

KF

 Lithofin KF Schimmel-Ex*                      

Pro jednoduchou údržbu.

Pro sprchové kouty a stěny z plastu a skla, pro 
sprchové závěsy, obklady a dlažbu a armatury. 
Vytváří hygienicky čistý lesk se svěží vůní.

Typ výrobku: kyselý čisticí prostředek

• mimořádně dobře rozpouští vápenec  
 a nečistoty  
• k přímému použití: nastříkejte, nechte 
  působit, opláchněte a je hotovo   

Vydatnost: až 50 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 4 roky 
Balení: 500 ml láhev s rozprašovačem

Odstraňovač skvrn od plísní.

Odstraňuje černé skvrny od plísní, houby,  
řasy a další organické zabarvení v sanitárních  
prostorách. Účinný na obklady a dlažbu,  
silikonové a cementové spáry, na omítku,  
kámen a zdivo.

Typ výrobku: čisticí prostředek na bázi chlóru

• snadné použití
• rychle působící   

Vydatnost: přibližně 6 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu a temnu,  
cca 1 rok
Balení: 500 ml láhev s rozprašovačem
*Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si vždy  
 přečtěte etiketu a informace o výrobku.

 Lithofin KF Duschkabinen-  
 und Badreiniger 

 Lithofin KF Sanitärreiniger Lithofin KF Badreiniger - säurefrei*

Lithofin KF Silikonentferner  Lithofin KF Klinkeröl*

Zvýrazňuje přirozenou barvu.  
Pro všechny povrchy ze savých neglazovaných 
dlaždic, klinkeru, pálené hlíny a cihlových 
dlaždic. 
Dodává svěží vzhled, skvrny jsou méně viditelné 
a údržba je snadnější. Účinnost uvnitř: několik 
let, venku: do 6 měsíců.
 
Typ výrobku: olejový ošetřující přípravek

• k přímému použití  
• bez lesku  
• bez zápachu  

Vydatnost: přibližně 7-12 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 4 roky 
Balení: 1 l, 5 l
* ve Švýcarsku: Lithofin KF Klinkerpflege

Rozpouští zbytky silikonu a usnadňuje jejich 
odstranění.  
Rozpouští silikon a používá se k čištění silikono-
vých skvrn a odstraňování starých silikonových 
spár. Vhodné pro všechny keramické obklady  
a dlažby odolné vůči rozpouštědlům a kyselinám, 
sanitární porcelán, sklo a mnoho dalšího.
 
Typ výrobku: čisticí prostředek na bázi  
                      kyselin a rozpouštědel

• rychle působící 
• konzistence umožňuje delší dobu působení 
• lze setřít bez zanechání zbytků 

Skladování: uzavřené, v chladu, cca 2 roky 
Balení: 500 ml

Pro šetrnou údržbu spár.

Pro povrchy z keramiky, přírodního a umělého 
kamene ve sprchách a koupelnách. Čistí silně  
a šetrně, aniž by narušoval cementové spáry.
 
Typ výrobku: mírně alkalický čisticí  
                       prostředek

• vhodné také pro mramor a vápenec  
• k přímému použití: nastříkejte, nechte     
   působit, opláchněte a je hotovo  

Vydatnost: až 25 m²/l 
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 3 roky 
Balení: 500 ml
* ve Švýcarsku: výrobek řady Lithofin UNI

Pro pravidelnou údržbu ve vlhkých prostorách. 
Přináší hygienickou čistotu a svěží lesk. 
Odstraňuje vápenec a vodní kámen, rez, mastné 
nečistoty a zbytky mýdla z vany a sprchy. Čistí 
chrom, keramiku, nerezovou ocel atd. 
Není určeno pro povrchy citlivé na kyseliny.

Typ výrobku: kyselý čisticí prostředek

• koncentrát - velmi úsporný   
• samočinný  
• příjemná vůně  

Vydatnost: až 100 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 5 let 
Balení: 1 l, 5 l

číslo zboží 120

číslo zboží 111

číslo zboží 309 číslo zboží 114

číslo zboží 306

číslo zboží 113

 Lithofin KF Pflegereiniger      Lithofin KF Schutzimprägnierung              

 Lithofin KF Zementschleierentferner  Lithofin KF Intensivreiniger

Řada KF.
Produkty speciálně na slinuté a jiné 
keramické obklady a dlažby a sanitární 
oblast.

K odstranění zbytků spárovacích hmot.
Vytváří čisté povrchy bez šmouh. Pro všechny 
kyselinovzdorné slinuté a jiné keramické dlažby 
a obklady, klinker, hliněné desky, cotto  
a podobně. Rychle odstraňuje zbytky spárovací 
hmoty, cementové povlaky, rez, vápno  
a podobné usazeniny.

Typ výrobku: kyselý čisticí prostředek

• koncentrát - velmi úsporný
• rychle působící, vysoce účinný   
• bez zápachu  

Vydatnost: přibližně 20 - 30 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 4 roky 
Balení: 1 l, 5 l

Impregnace na keramické obklady a dlažby. 
Impregnace rozpuštěná ve vodě s vysokou 
penetrační schopností, zejména pro počáteční 
ošetření nových neglazovaných slinutých  
a jiných keramických povrchů. Vodoodpudivý  
a olejoodpudivý účinek chrání před skvrnami, 
snižuje znečištění a usnadňuje údržbu.

Typ výrobku: ochranná impregnace  
                      na vodní bázi 

• ideální pro leštěnou jemnou kameninu 
• k přímému použití   
• bez zápachu  

Vydatnost: až 40 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, bez mrazu,  
cca 3 roky 
Balení: 1 l, 5 l

Základní čisticí prostředek na slinuté a jiné 
keramické obklady a dlažby. 
Pro příležitostné základní čištění nebo pravidelné 
čištění silně namáhaných povrchů.
Odstraňuje odolné, silné znečištění, zbytky 
ošetřujících přípravků, mastné a olejové 
nečistoty.

Typ výrobku: alkalický čisticí prostředek

• koncentrát - velmi úsporný
• vysoce aktivní, extra silný    
• pro interiér i exteriér  

Vydatnost: 10-15 m²/l jako základní čisticí 
prostředek, až 100 m² při použití k vytírání
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 5 let 
Balení: 1 l, 5 l

Pro vytírání keramických podlah. 
Pro pravidelnou péči o běžně opotřebené 
podlahy. Čistí a udržuje všechny 
slinuté a jiné keramické dlažby bez zanechání 
šmouh a zajišťuje vždy udržovaný vzhled.

Typ výrobku: mírně alkalický ošetřující  
                       přípravek

• ideální pro všechny lesklé a hutné povrchy 
• koncentrát - velmi úsporný     
• bez vosku, nevytváří vrstvy    

Dávkování: přibližně 20 ml / 10 l kbelík vody
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 5 let
Balení: 1 l, 5 l

číslo zboží 110

číslo zboží 183 číslo zboží 182

číslo zboží 180      



KF

 Lithofin KF Fugenschutz*  Lithofin KF Fugenreiniger                        
Vytváří čisté spáry.
Pro obklady a dlažby. Odstraňuje mastnou špínu  
a olej v kuchyni a koupelně a zajišťuje hygienickou  
čistotu a svěžest. 

Typ výrobku: alkalický čisticí prostředek

• velmi úsporný 
• rozpouští silné nečistoty  
• intenzivní účinek  

Vydatnost: přibližně 10 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 3 roky
Balení: 500 ml

Na spáry a keramické povrchy. 
 
Chrání před mastnou špínou a skvrnami  
v kuchyni a koupelně a usnadňuje údržbu. 
Ideální pro cementové spáry, lze použít i na  
savé obklady a dlažby.

Typ výrobku: ochranná impregnace  
                       na vodní bázi

• k přímému použití 
• nemění barvu    
• s dlouhotrvajícím účinkem  

Vydatnost: přibližně 10 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, bez mrazu,  
cca 2 roky 
Balení: 500 ml
* není k dispozici ve Švýcarsku.

číslo zboží 115                 číslo zboží 116

Velikosti balení: 20 x 250 ml ∙ 10 x 500 ml ∙ 10 x 1 l ∙ 2 x 5 l ∙ 1 x 10 l 

COTTO
Speciálně na cotto a teracotto.

 Lithofin Cotto Classic-Wachs*    Lithofin Cotto Classic-Beize*   

 Lithofin Cotto Wax-Finish Lithofin Cotto Extraschutz

Řada COTTO.
Produkty speciálně na cotto  
a teracotto.

Poznámka: 
K odstranění cementových povlaků  
a výkvětů doporučujeme Lithofin KF Zement- 
schleierentferner (interiér) nebo Lithofin KUKÜ 
(exteriér).

1. krok metody MODERNÍ: Předimpregnace.    
Na ochranu proti olejovým a mastným skvrnám. 
Aplikuje se bezprostředně před závěrečným 
ošetřením voskem Lithofin Cotto Wax-Finish.  

Typ výrobku: ochranná impregnace  
                      na vodní bázi

• snadná aplikace    
• k přímému použití   
• rychlé schnutí  

Vydatnost: až 10 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, bez mrazu,  
cca 2 roky 
Balení: 1 l, 5 l

1. krok metody KLASICKÉ: Základní nátěr.   
Před závěrečným ošetřením: Určuje následný 
barevný odstín povrchu a usnadňuje 
rovnoměrnou aplikaci vosku Lithofin Cotto 
Classic. 

Odstíny: přírodní, maron
Typ výrobku: základní nátěr na bázi  
                      rozpouštědel

• k přímému použití    
• rychlé schnutí  
• intenzivní barvy  

Vydatnost: až 10 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu a suchu,  
cca 2 roky 
Balení: 1 l
* ve Švýcarsku dostupné pouze na objednávku

2. krok metody KLASICKÉ: Závěrečné ošetření.    
Pro povrchy opatřené základním nátěrem. Vytváří 
snadno leštitelnou, odolnou voskovou vrstvu, 
která podporuje vznik patiny. Doporučuje se pro 
opětovné voskování.
 
Barva: bezbarvý vzhled
Typ výrobku: ochranný vosk na bázi  
                      rozpouštědel

• k přímému použití   
• snadná aplikace  
• rychlé schnutí   

Vydatnost: až 10 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu a suchu,  
až 3 roky
Balení: 1 l, 5 l
* ve Švýcarsku dostupné pouze na objednávku

2. krok metody MODERNÍ:   
Závěrečné ošetření.    
Pro povrchy impregnované přípravkem Lithofin 
Cotto Extraschutz. Také pro následné ošetření 
dlaždic ošetřených již při výrobě. Poskytuje 
dodatečnou ochranu a výsledkem je přírodní 
světlý, hedvábně lesklý vzhled. 
 
Typ výrobku: ochranná uzávěra na vodní bázi

• snadná aplikace    
• samoleštící  
• odolný ochranný film  

Vydatnost: až 20 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, bez mrazu,  
cca 3 roky 
Balení: 1 l, 5 l

číslo zboží 140

číslo zboží 142

číslo zboží 144

číslo zboží 139

1514



COTTO

 Lithofin Cotto Wischpflege Lithofin Cotto Pflegemilch*

Přípravek pro příležitostné obnovení lesku  
a ochranu vosku.   
Podporuje tvorbu patiny na voskovaných 
podlahách. Používá se neředěný nebo zředěný 
ve vodě k vytírání podlahy.
 
Typ výrobku: Ochranný a ošetřující  
                      prostředek na vodní bázi

• koncentrát - velmi úsporný   
• s obsahem vosku   
• leštitelný  

Vydatnost: přibližně 20 m²/l (neředěný), po 
naředění až 200 m²
Skladování: uzavřené, v chladu, bez mrazu,  
cca 3 roky    
Balení: 1 l, 5 l
* ve Švýcarsku dostupné pouze na objednávku

Čištění a údržba v jednom pracovním kroku.  
Pravidelné používání podporuje tvorbu patiny  
a zlepšuje vzhled a odolnost povrchu.
 
Typ výrobku: mírně alkalický ošetřující  
                       přípravek

• koncentrát - velmi úsporný    
• bez vosku   
• nevytváří vrstvy 

Dávkování: přibližně 20 ml na 10l kbelík vody
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 5 let 
Balení: 1 l, 5 l

číslo zboží 137 číslo zboží 138    

Velikosti balení: 20 x 250 ml ∙ 10 x 500 ml ∙ 10 x 1 l ∙ 2 x 5 l ∙ 1 x 10 l16

MN
Speciálně na přírodní a umělý kámen.

 Lithofin MN Außenreiniger*  Lithofin MN Steinrein* 

 Lithofin MN Grundreiniger Lithofin MN Zementschleier- und 
Rostentferner

Řada MN.
Výrobky zejména pro přírodní  
kámen všeho druhu, umělý kámen  
a křemenné materiály.

Čisticí prostředek na veškerý přírodní 
kámen.   
Pro základní čištění běžně znečištěných podlah,  
mastnoty a zbytků přípravků na údržbu podlah 
apod. Pro závěrečné čištění budov, zejména 
mramoru a vápence.
 
Typ výrobku: alkalický čisticí prostředek

• koncentrát - velmi úsporný   
• vysoce efektivní    
• nízký obsah rozpouštědel a bez zápachu  

Vydatnost: přibližně 10 - 30 m²/l 
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 3 roky  
Balení: 1 l, 5 l

Čisticí prostředek na všechny povrchy  
z přírodního kamene a betonu.    
Vrací kamenným povrchům světlost a čistotu.  
Pro důkladné čištění teras, chodníků, schodů,  
zdí, fasád, palisád atd. Automaticky odstraňuje 
nánosy a zabarvení způsobené stromy  
a rostlinami.
 
Typ výrobku: čisticí prostředek na bázi chlóru

• působí rychle a intenzivně   
• snadné použití 
• pouze pro exteriér    

Vydatnost: až 15 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu a temnu,  
cca 6 měsíců.  
Balení: 1 l, 5 l
*  Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si vždy  
 přečtěte etiketu a informace o výrobku.
Pro Švýcarsko: Použití na střechách a terasách, na skladištích,  
na silnicích, cestách a náměstích a podél nich,  
na náspech a travnatých okrajích podél silnic  
a železničních tratí je zakázáno.

Na náhrobky a jiné venkovní kamenné 
povrchy. 
Automaticky odstraňuje venkovní zelené  
povlaky a obecné nečistoty během několika  
dní a působí preventivně. 
 
Typ výrobku: mírně alkalický speciální čisticí  
    prostředek

• k přímému použití   
• bez chlóru a kyselin     
• snadné použití    

Vydatnost: až cca 12 m²/l   
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 3 roky  
Balení: 500 ml láhev s rozprašovačem
*  Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si  
 vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.
Pro Švýcarsko: Použití na střechách a terasách, na 
skladištích, na silnicích, cestách a náměstích a podél nich, na 
náspech a travnatých okrajích podél silnic a železničních tratí 
je zakázáno.

Čisticí prostředek na přírodní kámen odolný 
vůči kyselinám.     
Čistí nově položené a již používané plochy. 
Odstraňuje cementový povlak, zbytky usa-
zených nečistot a výkvěty, rez, zabarvení od rzi. 
Zabraňuje korozi u materiálů obsahujících 
železo.
 
Typ výrobku: kyselý čisticí prostředek

• koncentrát - velmi úsporný   
• silný účinek   
• zabraňuje korozi  

Vydatnost: přibližně 30 - 50 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 5 let    
Balení: 1 l, 5 l

číslo zboží 160

číslo zboží 163
číslo zboží 164

číslo zboží 162

17
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MN
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MN

 Lithofin MN Farbvertiefer  Lithofin MN Versiegelung  

 Lithofin MN Grundschutz*         

 Lithofin MN Fleckstop

 Lithofin MN Steinrein >S<*, ** 

 Lithofin MN Fleckstop >ECO<*

Na náhrobky a jiné kamenné plochy.  
Odstraňuje odolné usazeniny a znečištění, jako 
jsou tmavé a zelené usazeniny, rostlinné zabarvení 
a vrací všem kamenům světlost a čistotu.

Typ výrobku: čisticí prostředek na bázi  
   chlóru

• k přímému použití   
• vysoce aktivní    
• působí okamžitě 
   

Vydatnost: až cca 10 m²/l 
Skladování: uzavřené, v chladu a temnu,  
cca 6 měsíců  
Balení: 500 ml láhev s rozprašovačem
*  Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si  
 vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. 
** není k dispozici ve Švýcarsku 

Impregnace pro přírodní kámen a betonovou 
dlažbu.
Chrání před nasáknutím vodou, pronikáním 
vlhkosti a snižuje náchylnost k ušpinění.

Typ výrobku: ochranná impregnace na  
    bázi rozpouštědel

• k přímému použití   
• prodyšný, neviditelný, bez lesku   
• pro interiér i exteriér  

Vydatnost: přibližně 7 - 15 m²/l  
Skladování: uzavřené, v chladu a suchu,  
cca 3 roky.  
Balení: 1 l, 5 l 

Impregnace pro přírodní kámen a betonovou 
dlažbu. 
Optimálně chrání před skvrnami. Impregnuje 
savé povrchy a zabraňuje pronikání oleje, 
mastnoty a vody a usnadňuje údržbu.

Typ výrobku: ochranná impregnace na  
   bázi rozpouštědel

• po vyschnutí zdravotně nezávadné   
• s dlouhodobým účinkem
• pro interiér i exteriér     

Vydatnost: přibližně 7 - 15 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu a suchu,  
cca 3 roky 
Balení: 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l 

Impregnace pro přírodní kámen a betonovou 
dlažbu. 
Zvýrazňuje barvy, prohlubuje texturu a zlepšuje 
vzhled. Odpuzuje vodu a nečistoty.

Typ výrobku: ochranná impregnace na bázi  
                      rozpouštědel

• bez lesku, lze několikrát přetřít     
• ideální pro betonové desky 
• pro interiér i exteriér      

Vydatnost: přibližně 7 - 15 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu a suchu,  
cca 4 roky 
Balení: 1 l, 5 l 

Na hrubé a broušené povrchy. 
Vytváří lesklou ochrannou vrstvu, zvýrazňuje 
barevnou strukturu a usnadňuje údržbu.

Typ výrobku: ochranná uzávěra na bázi  
                      rozpouštědel

• k přímému použití   
• lze opakovaně přetírat 
• přednostně pro použití v interiéru       

Vydatnost: přibližně 10 - 20 m²/l 
Skladování: uzavřené, v chladu a suchu,  
cca 5 let 
Balení: 1 l, 5 l 

Speciální impregnace pro vápenec.   

Chrání před olejovými a mastnými skvrnami  
a usnadňuje čištění podlah, stěn, parapetů  
a stolů. Typ výrobku: ochranná impregnace  
na vodní bázi.

Typ výrobku: ochranná impregnace na  
                       vodní bázi

• bez lesku    
• bez zápachu
• pro interiér i exteriér      

Vydatnost: přibližně 4 - 8 m²/l  
Skladování: uzavřené, v chladu a suchu,  
cca 3 roky  
Balení: 1 l, 5 l

* ve Švýcarsku: pouze na objednávku 

číslo zboží 196

číslo zboží 166

číslo zboží 167 číslo zboží 168

číslo zboží 198

číslo zboží 165          

Balicí jednotky: 20 x 250 ml ∙ 10 x 500 ml ∙ 10 x 1 l ∙ 2 x 5 l ∙ 1 x 10 l 

 Lithofin MN Polish

 Lithofin MN Schieferöl*  Lithofin MN Glanzpflege

 Lithofin MN Politur flüssig           

 Lithofin MN Glanzsiegel                          
Pro obklady z přírodního a umělého kamene.  
Lesklý ochranný film, který obnovuje barvu  
a lesk. Jako ochranná uzávěra nových hrubých 
povrchů a k příležitostné údržbě povrchů, které 
jsou již matné či opotřebované.

Typ výrobku: ochranná uzávěra na vodní bázi

• koncentrát - velmi úsporný   
• snadné použití  
• pouze pro použití v interiéru    

Vydatnost: cca 20 m²/l (neředěný), při použití 
ředěného přípravku až 200 m²  
Skladování: uzavřené, v chladu, bez mrazu,  
cca 3 roky  
Balení: 1 l, 5 l

Péče o leštěný a broušený kámen.   

Pro příležitostné oživení a leštění kamenných 
povrchů, dodává lesk a ochranu. 
Pečuje o všechny leštěné povrchy a udržuje 
jejich krásný vzhled.

Typ výrobku: ochranný vosk na bázi  
                      rozpouštědel

• k přímému použití   
• snadno se leští   
• pouze pro použití v interiéru  

Vydatnost: přibližně 10 - 20 m²/l  
Skladování: uzavřené, v suchu, při pokojové 
teplotě, cca 3 roky 
Balení: 1 l, 5 l

Pro ochranu a údržbu barevných a hliněných 
břidlic. 

Zvýrazňuje barvy, prohlubuje texturu a zlepšuje 
vzhled. Ideální pro oživení opotřebovaných 
povrchů.

Typ výrobku: ošetřující přípravek na bázi  
                       vosku

• leštitelný    
• velmi úsporný      
• vhodné pouze pro použití v interiéru   

Vydatnost: přibližně 20 m²/l 
Skladování: uzavřené, v suchu, při pokojové 
teplotě, až 3 roky  
Balení: 500 ml, 1 l, 5 l

Péče o přírodní kámen a betonovou dlažbu. 

K příležitostnému oživení leštěného mramoru  
a jiných kamenných podlah. Vytváří jemný 
povrchový film a představuje ideální doplňkovou 
péči. Vhodný také pro prvotní ošetření 
broušených, drsných a jiných matných povrchů.

Typ výrobku: ochranný a ošetřující  
    prostředek na vodní bázi

• koncentrát - velmi úsporný     
• s obsahem vosku     
• pouze pro použití v interiéru    

Vydatnost: cca 200 m²/l při použití ve vodě na 
stírání, cca 20 m²/l (neředěný)
Skladování: uzavřené, v chladu, bez mrazu,  
cca 4 roky  
Balení: 1 l, 5 l

Lešticí krém pro všechny leštěné povrchy.  

Chrání a ošetřuje, odpuzuje vodu a vytváří 
vynikající lesk. Ideální do kuchyně, koupelny,  
na stoly a podobné malé plochy. Po vyschnutí  
je zdravotně nezávadný.

Typ výrobku: ochranný vosk na vodní bázi

• k přímému použití    
• snadno se leští     
• velmi úsporný  

Vydatnost: přibližně 40 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu a suchu,  
cca 2 roky 
Balení: 150 ml, 500 ml

 Lithofin MN Antik-Wachs*                             
Péče o pískovaný antický mramor.  
K finálnímu ošetření podlah s pískovaným nebo 
podobně ošetřeným povrchem. Také pro 
následnou péči o voskovaný starožitný mramor. 
Vytváří odolný film, snižuje citlivost podlahy  
a usnadňuje její údržbu.

Typ výrobku: ochranný vosk na bázi   
    rozpouštědel

• k přímému použití    
• snadno se leští     
• pouze pro použití v interiéru  

Vydatnost: přibližně 20 m²/l  
Skladování: uzavřené, v chladu a suchu,  
cca 3 roky 
Balení: 1 l
* ve Švýcarsku dostupné pouze na objednávku

číslo zboží 170                  

číslo zboží 169       

číslo zboží 177
číslo zboží 172

číslo zboží 171

číslo zboží 178
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 Lithofin MN Wischpflege*  Lithofin MN Easy-Clean

Péče o všechny přírodní kameny a betonové 
plochy. 
Čistí a udržuje během procesu stírání.  
Pravidelným používáním se leštěné, broušené  
a drsné povrchy stávají krásnějšími a mají 
bohatší barvu a strukturu. Ideální pro povrchy  
s ochrannou uzávěrou a impregnací.

Typ výrobku: mírně alkalický ošetřující  
   přípravek

• koncentrát - velmi úsporný     
• nevytváří vrstvy
• nevyluhuje    

Dávkování: přibližně 20 ml na 10l kbelík vody
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 5 let 
Balení: 1 l, 5 l
* ve Švýcarsku Lithofin MN Wash&Clean 

K přímému použití na pracovní desky. 

Pro průběžné rychlé čištění bez námahy. 
Odstraňuje mastné nečistoty a ztvrdlé vrstvy, 
podporuje impregnační účinek a působí proti 
skvrnám.

Typ výrobku: mírně alkalický čisticí prostředek

• čistí, chrání, udržuje    
• při stírání nevytváří šmouhy
• zdravotně nezávadný                                        

Vydatnost: až 40 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 3 roky 
Balení: 500 ml láhev s rozprašovačem   
K dispozici jako náplň v balení 500 ml, 1 l.

 

číslo zboží 173 číslo zboží 189

Velikosti balení: 20 x 250 ml ∙ 10 x 500 ml ∙ 10 x 1 l ∙ 2 x 5 l ∙ 1 x 10 l 

Speciálně na parkety a laminát.

 Lithofin P&L Grundreiniger  Lithofin P&L Wischpflege 

Řada P&L. 
Přípravky speciálně na parkety,  
dřevěné a korkové podlahy, vinyl  
a laminát.

Čisticí prostředek na použité podlahy.   

Odstraňuje silné běžné znečištění, mastnou 
špínu, usazené přípravky na údržbu podlah atd. 
Velmi vhodný pro závěrečné čištění nových 
podlah po pokládce.

Typ výrobku: mírně alkalický čisticí  
    prostředek

• koncentrát - velmi úsporný    
• obzvláště šetrný                     

Vydatnost: přibližně 10 - 30 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 3 roky 
Balení: 1 l

Čištění a údržba v jednom. 

Pro pravidelné použití ve vodě na stírání. 
Ošetřující složky zůstávají na povrchu  
a usnadňují další stírání. Přirozený lesk je 
zachován.

Typ výrobku: mírně alkalický ošetřující  
                      přípravek

• koncentrát - velmi úsporný    
• nevytváří vrstvy                      

Dávkování: přibližně 20 ml na 10 l kbelík vody
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 3 roky 
Balení: 1 l

číslo zboží 301 číslo zboží 304

P&L
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Velikosti balení: 20 x 250 ml ∙ 10 x 500 ml ∙ 10 x 1 l ∙ 2 x 5 l ∙ 1 x 10 l 

Další produkty pro konečné spotřebitele.

 Lithofin Kamin- und Ofenglasreiniger

 Lithofin Kunststoffreiniger

Řada HOME. 
Produkty pro použití v domácnosti, 
garáži, na zahradě atd.

Důkladně vyčistí. 

Pro skla krbů a kamen, mikrovlnných trub,  
sklokeramické varné desky a všechna  
ohnivzdorná skla. Rychle a bez námahy 
odstraňuje saze a připálené zbytky.

Typ výrobku: alkalický čisticí prostředek

• k přímému použití      
• snadné použití  
• nastříkat, setřít, hotovo    

Vydatnost: až cca 15 m2/l
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 4 roky 
Balení: 500 ml láhev s rozprašovačem

Čisticí prostředek na všechny umělé hmoty.  

Čistí bez námahy a důkladně. Odstraňuje 
znečištění od oleje a mastnoty v kuchyni  
a koupelně. Ideální pro plastová okna, dveře, 
rolety, zahradní nábytek a mnoho dalšího.

Typ výrobku: alkalický čisticí prostředek

• k přímému použití     
• snadné použití  
• obzvláště šetrné    

Vydatnost: až cca 15 m2/l
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 4 roky 
Balení: 500 ml láhev s rozprašovačem 

 Lithofin Flächen-Desinfektor* 

Dezinfekční čisticí prostředek na omyvatelné 
povrchy. 

Čistí a dezinfikuje v jednom kroku pro hygienicky 
čisté povrchy. Bakterie, viry a plísně jsou rychle 
a účinně zneškodněny. Není vhodný k dezinfekci 
rukou.   

Typ výrobku: neutrální dezinfekční čisticí  
    prostředek

• intenzivní účinek    
• k přímému použití 
• neutrální    

Skladování: v chladu, suchu, ve svislé poloze, 
cca 2 roky
Balení: 500 ml láhev s rozprašovačem

* Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si vždy  
 přečtěte etiketu a informace o výrobku.

číslo zboží 310

číslo zboží 971číslo zboží 305

HOME

 Lithofin Abflussfrei

Zajišťuje volný průtok. 

K čištění odtoků u dřezů a umyvadel  
v koupelnách a kuchyních. Odstraňuje ucpání  
a nepříjemný zápach, odstraňuje zbytky 
mastnoty, zbytky jídla a vlasy.
Také pro preventivní použití.

Typ výrobku: vysoce alkalický čisticí  
   prostředek

• vysoce efektivní     
• tekutý - snadné použití    

Skladování: uzavřené, v chladu, cca 4 roky
Balení: 1 l 

číslo zboží 312

 Lithofin Edelstahl-Pflege

Sprej na všechny povrchy z nerezové oceli.  

Čistí, chrání a udržuje. Odstraňuje otisky prstů, 
mastné a usazené nečistoty a obnovuje lesk.

Typ výrobku: olejový ošetřující přípravek

• odpuzuje nečistoty    
• s dlouhodobým ochranným účinkem     
• v interiéru a exteriéru    

Vydatnost: až 50 m2/balení
Skladování: v chladu a suchu, cca 3 roky
Balení: 200 ml láhev s rozprašovačem

číslo zboží 317

Lithofin  Balkon- und Terrassendicht*

Chrání a zajišťuje vodoodpudivost  
a odolnost proti dešti.  
Prodlužuje životnost venkovních krytin z keramiky,  
klinkeru, přírodního kamene a betonu. Zabraňuje 
vzniku trhlin, výkvětů, řas a mechů.

Typ výrobku: ochranná impregnace na bázi  
   rozpouštědel

• k přímému použití     
• bez lesku      
• s dlouhodobým účinkem 
   

Vydatnost: přibližně 7 - 15 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu a suchu,  
cca 3 roky
Balení: 1 l, 2,5 l
* není k dispozici ve Švýcarsku

číslo zboží 155

 Lithofin Graffiti- Entferner 
Odstraňuje graffiti všeho druhu. 

Odstraňuje barvy a laky ve spreji, olej  
a mastnotu, saze atd. z různých povrchů jako je 
přírodní kámen, klinker, beton, sádra, sklo atd.

Typ výrobku: alkalický čisticí prostředek

• k přímému použití    
• univerzálně použitelný   

Vydatnost: až cca 15 m²/l 
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 3 roky 
Balení: 500 ml láhev s rozprašovačem

číslo zboží 333

 Lithofin Aufkleber-Entferner

Rychle a šetrně odstraňuje nálepky. 

Odstraňuje nálepky a štítky všeho druhu  
a odstraňuje zbytky lepidla z téměř všech 
povrchů, např. z kamene, skla, plastu. 
Odstraňuje také gumu, dehet atd.  

Typ výrobku: čisticí prostředek na bázi  
    rozpouštědel

• působí rychle a jemně    
• k přímému použití  
• velmi úsporný     

Skladování: uzavřené, v chladu, cca 3 roky
Balení: 250 ml

číslo zboží 308
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PROFI
Speciální produkty pro profesionální použití.

 Lithofin LEV

 Lithofin BERO

Odstraňovač rzi a čisticí prostředek na 
serizzo. 

K trvalému odstraňování rzi a povrchového 
zabarvení od rzi, zejména na železném tvrdém 
kameni, a také k odstraňování cementových 
povlaků, brusných kalů atd. 

Typ výrobku: kyselý čisticí prostředek

• koncentrát      
• s obsahem kyselin    

Vydatnost: až 50 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 5 let
Balení: 1 l

 Lithofin Abra-CLEAN

Speciální čisticí prostředek s abrazivními 
nanočásticemi. 

Odstraňuje odolné usazeniny, mastnotu, olej, 
vosk, stopy po tužce a mnoho dalšího.
Čistí keramické dlaždice jako je jemná kamenina, 
přírodní kámen, žula a podobný tvrdý kámen.

Typ výrobku: mírně alkalický čisticí  
   prostředek

• silný účinek, šetrný díky mikročásticím      
• bez zápachu, bez výparů    

Vydatnost: přibližně 5-20 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 2 roky
Balení: 500ml, 5 l

Odstraňovač ochranných uzávěr na bázi 
rozpouštědel. 

Rychleschnoucí - nemusí se opětovně omývat 
vodou. Pro všechny povrchy z přírodního  
a umělého kamene. Pomáhá opravovat drobné 
nedokonalosti ochranných uzávěr. 

Typ výrobku: čisticí prostředek na bázi  
    rozpouštědel

• Odstraňuje také asfalt, mastnotu, olej atd.    
• TIP: Pro čištění velkých ploch  
 doporučujeme Lithofin LÖSEFIX    

Vydatnost: přibližně 3-5 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 2 roky
Balení: 1 l

číslo zboží 017

číslo zboží 085
číslo zboží 342

 Lithofin ASR

Speciální alkalický čisticí prostředek. 

K odstraňování odolných vrstev nečistot, 
mastnoty, oleje, vosku, polymerních vrstev atd. 
Čistí a odmašťuje dlaždice, desky, klinker, 
kámen atd.

Typ výrobku: vysoce alkalický čisticí  
    prostředek

• koncentrát      
• vysoce účinný     

Vydatnost: až cca 100 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 5 let
Balení: 1 l, 5 l

číslo zboží 041

Řada PROFI. 
Výrobky pouze pro použití  
v dílně nebo na stavbě.

Velikosti balení: 20 x 250 ml ∙ 10 x 500 ml ∙ 10 x 1 l ∙ 2 x 5 l ∙ 1 x 10 l

PROFI

 Lithofin RSG

Protiskluzový účinek.   
Chemickou reakcí dochází ke zdrsnění povrchu. 
To vede k vyšší odolnosti proti klouzání na žule  
a jiných tvrdých kamenech.

• dlouhotrvající účinek       
• na fluoridové bázi     

Vydatnost: až cca 20 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu, cca 5 let
Balení: 5 l

číslo zboží 186

 Lithofin FVE

Extra silné zesílení barev. 
Rychleschnoucí impregnace na tmavý přírodní 
kámen s leštěným, broušeným, satinovaným  
a podobným povrchem. Chrání kuchyňské 
pracovní desky a další malé povrchy před 
skvrnami od vody a oleje. Zintenzivňuje barvu  
a zároveň zachovává přirozenou strukturu 
kamene.

Typ výrobku: ochranná impregnace na bázi  
    rozpouštědel

• extra zesílení barev         
• rychlé schnutí      

Vydatnost: přibližně 20 - 40 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu a suchu,  
cca 2 roky
Balení: 1 l, 5 l

 Lithofin NanoTOP

Vysoce účinná impregnace.  

Vynikající schopnost odpuzování vody a oleje na 
savých přírodních a betonových kamenech. 
Optimální ochrana kuchyňských pracovních 
desek a pultů ze savého přírodního kamene.

Typ výrobku: ochranná impregnace na bázi  
   rozpouštědel

• snadná a rychlá aplikace         
• netvoří vrstvu odolnou proti poškrábání      

Vydatnost: přibližně 10 - 20 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu a suchu,  
cca 2 roky
Balení: 1 l, 5 l

číslo zboží 025

číslo zboží 045

 Lithofin SIL*

Siloxanová impregnace.

Pro pískovec, vápenec, rulu atd. na fasády, zdivo, 
náhrobky atd. Odpuzuje vodu, aniž by se změnil 
vzhled povrchů.
 
Typ výrobku: ochranná impregnace na bázi  
   rozpouštědel

• k přímému použití      
• účinný mnoho let       

Vydatnost: až cca 15 m²/l
Skladování: uzavřené, v chladu a suchu,  
cca 2 roky
Balení: 1 l, 5 l

* není k dispozici ve Švýcarsku.

číslo zboží 022
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SADY PRO ÚDRŽBU.

Budování či modernizace je finančně náročná investice a zachování její hodnoty je velkým přáním 

každého zákazníka. Vyberte si některou ze sad Lithofin a užívejte si výsledky péče na míru Vašemu 

interiéru či exteriéru.

Sada pro údržbu Lithofin v plastovém skládacím boxu.

Sada pro údržbu Lithofin v plastovém kufříku.

Pro všechny pracovní desky  
z přírodního kamene

Pro pracovní desky  
z přírodního kamene*

Pro pracovní desky  
z keramiky

Pro pracovní desky  
z křemenného kompozitu*

obsahuje: 
500 ml  Lithofin MN Grundreiniger
250 ml  Lithofin FLECKSTOP >W<
500 ml  Lithofin MN Easy-Clean 

obsahuje: 
500 ml  Lithofin MN Grundreiniger
250 ml  Lithofin MN Fleckstop
500 ml  Lithofin MN Easy-Clean

Pro slinutou dlažbu 

obsahuje: 
500 ml  Lithofin MN Easy-Clean 
250 ml  Lithofin FLECKSTOP >W<

obsahuje: 
500 ml  Lithofin KF Pflegereiniger 
250 ml  Lithofin KF Intensivreiniger

Pro sprchu a koupelnu*

obsahuje: 
500 ml  Lithofin KF HyClean
250 ml  Lithofin KF ClearTop

obsahuje: 
500 ml  Lithofin KF Badreiniger (säurefrei)
250 ml  Lithofin KF Sanitärreiniger
* Sada není ve Švýcarsku částečně dostupná.

obsahuje: 
500 ml  Lithofin MN Easy-Clean 
250 ml  Lithofin MN Grundreiniger

* Sada není ve Švýcarsku částečně dostupná.

Pro pracovní desky  
z leštěného přírodního kamene

Pro pracovní desky  
z křemenného kompozitu

obsahuje: 
500 ml  Lithofin FLECKSTOP >W<
150 ml  Lithofin MN Polish
500 ml  Lithofin MN Easy-Clean

obsahuje: 
500 ml  Lithofin MN Grundreiniger
250 ml  Lithofin MN Refresh
500 ml  Lithofin MN Easy-Clean

číslo zboží 227-75 číslo zboží 226-75

číslo zboží 225-75

číslo zboží 218-11 číslo zboží 204-11

číslo zboží 205-11

číslo zboží 215-11

číslo zboží 238-11

číslo zboží 238-75

26



G
es

. P
ro

gr
am

m
 0

3-
10

1_
C

Z4
.2

2

Výrobky LITHOFIN můžete získat od:Výroba a zastoupení:
LITHOFIN AG • Heinrich-Otto-Straße 36 • D-73240 Wendlingen
tel.: +49 (0)7024 9403-0
e-mail: info@lithofin.de                                 www.lithofin.de

Zastoupení pro Rakousko:
ARDEX Baustoff GmbH • Hürmer Straße 40 • A-3382 Loosdorf
tel.: + 43 (0)2754 7021-0
e-mail: office@ardex.at                              www.lithofin.at

Zastoupení pro Švýcarsko:
LITHOFIN Schweiz AG • Böndlern 2 • CH-5420 Ehrendingen
tel.: + 41 (0)56 203 18 50
e-mail: info@lithofin.ch                                 www.lithofin.ch


