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                                                          Lithofin Resin-EX Speciální odstraňovač - gel 
 

 

Speciální odstraňovač obsahuje vybraná a vysoce účinná 
organická rozpouštědla podpořená látkami s obsahem 
kyselin. Lithofin Resin-EX slouží v mnoha případech jako 
náhrada (ekologicky škodlivých a nebezpečných) čisticích 
prostředků obsahujících CFC. 
 

Vlastnosti 

Lithofin Resin-EX proniká do mnoha organických látek 
a nečistot, rozpouští a uvolňuje je od podkladu.  
Gelová forma usnadňuje aplikaci.  
Technická data: 
Hustota: cca 1,1 g/cm³ 
Bod vzplanutí: cca 90 °C (CC) 
Hodnota pH: cca 3 
Vzhled: bělavý, kalný, gelovitý 
Aroma: mírně štiplavé 
Rozpustnost ve vodě: emulgovatelný 
 

Oblast použití 

K odstraňování zbytků epoxidových spárovacích hmot 
a epoxidových povlaků. 
Ideální také pro odstraňování organických látek, jako jsou 
zbytky pryskyřic, ochranných vrstev a nátěrů, olejové  
a mastné usazeniny, barvy (graffiti), lepidla, zbytky plastů  
a mnoho dalšího. Lze použít v interiéru i exteriéru. 
Podklad: Všechny povrchy z klinkeru a keramiky, drsné 
přírodní kameny, jako je žula, rula a kvarcit. 
 

Použití 

Nejprve aplikujte na zkušební ploše. Vždy nanášejte pouze 
na suché povrchy. Během aplikace chraňte povrch před 
vlhkostí, protože voda snižuje účinek.  
Teplota při zpracování / teplota podkladu: + 10 až 25 °C. 
Uvedené doby aplikace se při vyšších teplotách zkracují 
a při nižších teplotách prodlužují. 
 

Aplikace v případě spárovací hmoty pro dlažební 
kostky:  

Naneste štětcem nebo kartáčem na suchý povrch. 
Nechte reagovat přibližně 20-30 minut při 20 °C. Poté 
přidejte vodu (lépe Lithofin MN Grundreiniger zředěný 
v poměru 1:10) a prokartáčujte. Poté opláchněte velkým 
množstvím vody. Kartáčujte vždy napříč přes spáry. Povrch 
a zejména spáry opět dobře omyjte velkým množstvím čisté 
vody. Je třeba zajistit odtok čisticího roztoku, aby nedošlo  
k vydutí a poškození spáry. 
Pokud se na povrchu stále nacházejí zbytky, zopakujte 
postup na suchém povrchu.  
Vydatnost: až cca 5 m²/l v závislosti na znečištění. 
 

Aplikace v případě dvousložkové epoxidové spárovací 
hmoty: Štětcem nebo válečkem vydatně naneseme na 

suchý povrch. Doba působení: cca 3 h 
při 20 °C. Poté zpracujeme s pokud možno co nejtvrdším 
bílým padem. U zvláště odolných usazenin po předchozím 
vyzkoušení lze použít červený pad. 
Pak přidejte vodu a prokartáčujte. Tekutinu stáhněte 
a utřete a ihned omyjte dostatečným množstvím vody. 
Vydatnost: až cca 20 m²/l u glazovaných dlaždic. 
 
 
 

Důležité upozornění: Není vhodné pro leštěné nebo 
broušené, vápenaté a jiné kameny citlivé na kyseliny (např. 
mramor). Je třeba chránit části citlivé na rozpouštědla  
a kyseliny, jako jsou laky, tmely, plasty, guma, eloxovaný 
hliník, zinek atd. Zabraňte kontaktu přípravku s trávníkem  
a rostlinami, před a po aplikaci přípravek dobře omyjte 
prolitím vody.  
 

Skladování 

V chladné a uzavřené nádobě lze skladovat až 2 roky. 
 

Ochrana životního prostředí 

Neobsahuje chlorované uhlovodíky. Obsahuje organická 
rozpouštědla. Třída ohrožení vody 1 podle Vyhlášky  
o zařízeních pro nakládání s látkami nebezpečnými pro 
vodu od 01.08.2017. 
Likvidace: Kód odpadu EAK/AVV 07 06 04*.  
Zbytky řádně zlikvidujte. Nádoba je vyrobena  
z ekologického polyethylenu (PE) a lze ji recyklovat. 
Opláchnuté nebo vysušené nádoby vždy likvidujte pomocí 
recyklačního a sběrného systému (viz poznámka na štítku).  
 

Bezpečnost 

UFI kód: 9630-W09S-J008-9HDW 
Obsah látek dle Nařízení EU č. 648/2004:   
< 5 % neiontové tenzidy, benzylalkohol, rozpouštědla, 
kyseliny, pomocné látky. 
Označení dle Nařízení EU č.1272/2008 (CLP):  
Symbol GHS 05, 07, nebezpečí – obsahuje benzylalkohol. 
Může být korozivní pro kovy. Škodlivý při požití a vdechnutí. 
Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné podráždění 
očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze venku 
nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné 
rukavice a ochranu očí / obličeje. 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně je několik minut vyplachujte 
vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. 
Pokračujte v oplachování. V případě zdravotních obtíží po 
kontaktu s produktem vyhledejte lékaře či kontaktujte 
TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO na adrese Na Bojišti 1, 
128 08 Praha 2, tel. +420 224 919 293 nebo 
+420 224 915 402. 
 

ADR 2019: Označení pro transport 

VE VE-označení Informace na přepravním listu 

a), b) Štítek LQ žádný, omezené množství (LQ) 
 

Dodáváno v balení 
a) 1litrová láhev s dětským bezpečnostním uzávěrem  

(10 kusů v krabici) 
b) 5litrový kanystr (2 kusy v krabici) 
 

Vezměte prosím na vědomí, že informace o životním prostředí a bezpečnosti 
se vztahují na (koncentrovaný) produkt ve formě dodání. Klasifikace se může 
změnit, pokud je ředění pro danou aplikaci vhodné. Tyto informace mohou  
a měly by poskytovat pouze nezávazné rady. Použití produktů musí být 
přizpůsobeno místním podmínkám a ošetřovaným povrchům. Pokud 
neexistují žádné zkušenosti a ve všech případech pochybností by měl být 
produkt předem vyzkoušen na nenápadném místě. (05.22/D4.19gps) 

Výroba a zastoupení: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · e-mail: info@lithofin.de ·www.lithofin.de  
Zastoupení pro Rakousko: ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · e-mail: office@ardex.at · www.lithofin.at     
Zastoupení pro Švýcarsko: LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · e-mail: info@lithofin.ch · www.lithofin.ch 
Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko: ARDEX Baustoff, s.r.o. · Jihlavská 7a, 625 00 Brno · Telefon +420 541 249 922 ·  
e-mail: ardex@ardex.cz · www.ardex.cz | www.ardex.cz/product/program-lithofin 
 

https://www.ardex.cz/products/lithofin/

