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                                        Lithofin FLECKSTOP >W< Speciální impregnace na bázi vody 
 

 

Lithofin Fleckstop >W< produkt na vodní bázi má jiné 
vlastnosti, než které jsou typické u produktů na bázi 
rozpouštědel. Způsob zpracování proto musí být 
přizpůsoben rozdílnému způsobu aplikace, jiným 
penetračním schopnostem a času schnutí. 

 
Popis 

Tento speciální produkt je impregnace na bázi vody (>W<). 
Produkt je bez rozpouštědel, k přímému použití, obsahuje 
vysoce účinné polymery a aditiva, odpuzující olej a vodu. 
Technická data: 
Hustota: cca 1,0 g/cm³   Hodnota pH: cca 4,5 
Vzhled: čirý, nažloutlý, řídký  
Aroma: téměř bez zápachu    Bod vzplanutí (CC): cca 36 °C  
 
Vlastnosti 

Lithofin Fleckstop >W< proniká do savých, porézních 
povrchů, v jejichž kapilárách vytváří tenký, neviditelný film. 
Ten redukuje nasákavost a do značné míry zabraňuje 
pronikání vody, olejů a mastnoty a tím i vzniku skvrn. 
Nečistoty tak zůstávají na povrchu, ze kterého je lze snadno 
setřít. Vzhled ošetřené plochy se nemění, popř. se změní 
pouze nepatrně. 
Trvanlivost: cca 4 roky dle druhu a umístění plochy. 
 

Oblast použití 

Produkt zvyšuje odolnost vůči skvrnám plochám náchylným 
k jejich tvorbě, jako jsou např. podlahy v kuchyních  
a jídelních prostorách, stoly, pracovní desky apod. Povrchy 
mohou být leštěné, jemně broušené či hrubé.  
Pro interiér a exteriér. 
Podklady: Různé druhy přírodního kamene, jako např. 
leštěné a surové přírodní kameny, hrubý a broušený 
vápenec, betonová dlažba, dále cotto, teracotto, savá, 
neglazovaná dlažba apod. 
Upozornění: U mramoru a jiných ploch, citlivých na kyseliny, 
s leštěným povrchem, stejně jako u slinuté dlažby všeho 
druhu, se nejdříve přesvědčte o vhodnosti použití.  
Totéž platí u ploch, které byly již ošetřeny jinými produkty. 
 

Zpracování 

Plocha musí být plně proschlá, čistá a bez skvrn. Produkt 
před upotřebením protřepte.  
Produkt naneste v dostatečném množství rovnoměrně 
pomocí aplikátoru Lithofin, štětce, válečku či houbičky. 
Obzvláště u leštěných ploch dbejte na rovnoměrnou vrstvu 
na ploše opakovaným nanesením. Lithofin Fleckstop >W< 
lze aplikovat nástřikem - produkt naneste a ihned 
rovnoměrně rozetřete. U silně savých ploch postupujte  
v menších polích. Vyvarujte se vzniku louží či kapek,  
ty případně ihned setřete. Na ploše nesmí tyto přebytky 
zaschnout.  
Doba schnutí: cca 20-30 minut dle teploty podkladu. 
K plnému účinku dochází během cca 48 hod. Během této 
doby nesmí dojít ke kontaktu plochy s vodou či olejem. 
Upozornění: Některé materiály mohou na impregnaci 
reagovat ztmavnutím. Před aplikací proto proveďte zkoušku. 
Při kontaktu produktu se sklem, dřevem, PVC, lakovanými 
plochami, trvale elastickými spárami produkt ihned setřete 
vlhkým hadrem. Pomůcky omyjte vodou. 

 
Teplota zpracování: +10 až +25 °C 
Vydatnost: savé podklady např. pískovec: od cca 7 m²/l, 
hrubý beton: cca 10 m²/l, leštěný přírodní kámen:  
až cca 20 m²/l 
  
Dodatečná péče 

Pokud účinek vyprchá, povrch lze znovu ošetřit,  
i přípravkem s obsahem rozpouštědel Lithofin MN 
Fleckstop. Častěji zatěžované povrchy, jako jsou kuchyňské 
pracovní desky, desky mycích stolů atd., by se měly 
ošetřovat jednou ročně. Pro pravidelnou údržbu 
doporučujeme výrobky LITHOFIN. 
 
Skladování 

V chladu a v uzavřeném balení, chraňte před mrazem. 
Skladovatelné až 5 let. Po otevření urychleně spotřebujte. 
 

Ochrana životního prostředí: Obsažené látky jsou 

biologicky odbouratelné. 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 01 99. 
Nádoba je vyrobena z ekologického polyethylenu (PE) 
a lze ji recyklovat. Opláchnuté nádoby vždy likvidujte 
prostřednictvím recyklačního a sběrného systému  
(viz poznámka na štítku). 
 

Bezpečnost 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po vysušení je zdravotně 
nezávadný. (viz zkušební protokol nezávislého institutu). 
Aplikace postřikem pouze s vhodnou ochranou dýchacích 
cest. 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.  
UFI kód: 0380-R0NE-000F-0YMK 
Obsažené látky: polymery, pomocné látky, voda 
Označení dle Nařízení EU č.1272/2008 (CLP): žádné 
 

ADR 2019: Označení pro transport 

VE VE-označení  Informace na přepravním listu 

a) b) c) d) e) -- žádné 
 

Dodáváno v balení 

a) 1litrová láhev s dětským bezpečnostním uzávěrem  
(10 kusů v krabici) 
b) 500ml láhev s dětským bezpečnostním uzávěrem  

(10 kusů v krabici) 
c) 250ml láhev s dětským bezpečnostním uzávěrem  

(20 kusů v krabici) 
d) 5litrový kanystr (2 kusy v krabici) 
e) 10litrový kanystr (jednotlivě) 
 
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/D4.21gps) 
 

 

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/

