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              Lithofin KF Sanitärreiniger Čisticí prostředek pro sanitu 

 

Speciální produkt z programu LITHOFIN pro 
keramiku, obklady a dlažbu (KF) a sanitární oblast. 
Vydatný koncentrát s aktivními kyselinami a vysoce 
kvalitními čisticími komponenty v osvědčené  
a vyvážené kombinaci. Šetrný a vysoce účinný 
prostředek s příjemnou vůní, který je beze zbytku 
vodou omyvatelný. 
 
Vlastnosti 
Lithofin KF Sanitärreiniger rozpouští povrchové 
usazeniny jako jsou zbytky vápence, špíny, vodního 
kamene, zbytky mýdel a mastnoty, rzi a moči. Tyto 
zbytky lze poté snadno smýt vodou. Bez dodatečného 
leštění docílíte čerstvých lesklých ploch, příjemného 
aroma a hygienické čistoty. 
Technická data: 
Hustota: cca 1,1 g/cm³       
Hodnota pH: < 1 (koncentrát) 
Vzhled: čirý, zelený 
Aroma: ovocné, čerstvé 
Rozpustnost ve vodě: velmi dobrá  
 

Oblast použití 
Pro pravidelné údržbové čištění v koupelně, kuchyni, 
WC, sprše. Lithofin KF Sanitärreiniger je vhodný pro 
keramické obklady a dlažbu, spáry, chromované 
baterie, ušlechtilou ocel, sklo a umělé hmoty. Není 
vhodný pro leštěný mramor a vápenec. 
 

Zpracování 
V závislosti na znečištění zřeďte Lithofin KF 
Sanitärreiniger s vodou v poměru 1:15 a naneste 
pomocí kartáče nebo houbičky. U malých ploch je 
dostatečné, pokud nalijete jedno víčko na mokrou 
houbu. Po krátkém působení opláchněte řádně vodou. 
V případě odolných nečistot nebo krust aplikujte 
Lithofin KF Sanitärreiniger v neředěné formě. 
Upozornění: Nepoužívejte na povrchy citlivé na 
kyseliny jako je leštěný mramor, smalt, eloxovaný 
hliník, bronz, dřevo, některé plasty, některé 
(dekorativní) dlaždice atd. V případě pochybností 
proveďte zkoušku. 
Poznámka: Pro ochranu cementových spár je nejdříve 
navlhčete a/nebo použijte Lithofin KF Sanitärreiniger 
pouze v ředěné formě.  
Vydatnost: Pro pravidelné udržovací čištění do  
cca 100 m²/l, jinak cca 10-20 m²/l v závislosti na druhu 
a stupni znečištění. 
 

Skladování 
V uzavřeném balení, chladu a suchu cca 5 let. 
 
 
 

Ochrana životního prostředí 
Povrchově aktivní látky jsou biologicky odbouratelné 
dle Nařízení EU č. 648/2004 o detergentech. Třída 
ohrožení vody 1 podle Vyhlášky o zařízeních pro 
nakládání s látkami nebezpečnými pro vodu od 
01.08.2017. 
Likvidace: Kód odpadu EAK / AVV 06 01 06*. 
Nádoba je vyrobena z ekologického polyethylenu (PE) 
a lze ji recyklovat. Opláchnuté nádoby vždy likvidujte 
pomocí recyklačního a sběrného systému  
(viz poznámka na štítku). 
 

Bezpečnost 
UFI kód: MY00-R0CF-K00D-3N87 
Obsah látek dle Nařízení EU č. 648/2004: kyseliny,  
5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, pomocné 
látky. 
Označení dle Nařízení EU č.1272/2008 (CLP):  
Symbol GHS 05, nebezpečí – obsahuje kyselinu 
fosforečnou. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje 
těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte 
mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním 
obalu. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / 
ochranu očí / ochranu obličeje. PŘI POŽITÍ: 
Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI 
ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte 
vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. 
Pokračujte v oplachování. Uchovávejte pod zámkem. 
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) Štítek LQ žádný, omezené množství (LQ) 

b) Štítek 8, 
UN1760 

UN1760 Žíravá kapalina, j.n. 
(kyselina fosforečná), 8, VG II, (E) 

 

Dodáváno v balení 
a) 1litrová láhev s dětským bezpečnostním uzávěrem  
(10 kusů v krabici) 
b) 5litrový kanystr (2 kusy v krabici) 

 
Poznámka: S Lithofin KF Duschkabinen- und 
Badreiniger v 500ml láhvi s rozprašovačem získáte 
hygienicky čisté povrchy bez námahy. 
 
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/

