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Lithofin MN Grundreiniger Základní čisticí prostředek pro přírodní kámen a beton 

 
Speciální produkt z programu Lithofin pro mramor, 
přírodní kámen a beton (MN). 
Jemně alkalický čisticí koncentrát bez rozpouštědel,  
bez zápachu. Obsahuje vysoce účinnou kombinaci 
rozpouštědel a čisticích složek pro dosažení nejlepšího 
možného účinku a úspornosti. 
 
Vlastnosti 
Lithofin MN Grundreiniger rychle a bez námahy rozpouští 
a odstraňuje běžné nečistoty a znečištění po stavbě, 
zažloutlé zbytky různých ochranných přípravků, leštících 
filmů, olejové a mastné skvrny, lehké voskové filmy, 
odolné běžné nečistoty a mnoho dalšího.  
Technická data: 
Hustota: cca 1,0 g/cm³ 
Vzhled: nažloutlá kapalina 
Aroma: neurčité 
Hodnota pH: cca 10 
Bod vzplanutí: neuveden 
Rozpustnost ve vodě: úplná 
 
Oblast použití 
▪ základní čištění silně namáhaných, znečištěných 
povrchů  
▪ závěrečné čištění nově položených krytin 
▪ podporuje odstraňování zbytků cementového povlaku 
z leštěného mramoru a vápence  
▪ pro interiér i exteriér 
Podklady: povrchy z leštěného, broušeného nebo 
surového mramoru a přírodního kamene všech druhů, 
betonových tvárnic, umělého kamene, jako je křemenný 
kompozit atd. 
 
Zpracování 
V závislosti na stupni znečištění nařeďte Lithofin MN 
Grundreiniger vodou v poměru přibližně 1:10 a podlahu 
jím umyjte. Při silnějším znečištění použijte neředěný 
přípravek nebo jej zřeďte vodou až na hodnotu 1:5. 
Vhodné ředění vyzkoušejte na vzorku nebo zkušební 
ploše. Nanášejte pomocí kartáče. Po přibližně  
15 minutách působení ho prokartáčujte a odstraňte. 
Větší plochy stáhněte pomocí pryžové stěrky. Poté řádně 
omyjte čistou vodou. Nenechte Lithofin MN 
Grundreiniger zaschnout, 
v případě potřeby přidejte ještě trochu vody a znovu 
pročistěte kartáčem. V případě silného znečištění 
postup opakujte s vyšší koncentrací. 
Upozornění: Zamezte styku produktu s citlivými 
plochami, jako např. čerstvé laky, dřevo, tapety apod. 
Před použitím proveďte zkoušku. 
Vydatnost: do cca 10 m²/l při použití koncentrátu, přes  
30 m²/l ve zředěném stavu 
Doporučení: K odstranění voskových vrstev apod. 
doporučujeme Lithofin LÖSEFIX. Pro odstranění 
cementového závoje a zabarvení rzí u granitu a ruly je 
vhodný Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner. 

Skladování 
V uzavřeném balení a chladu, ne při teplotě vyšší než  
25 °C cca 3 roky. 
 
Ochrana životního prostředí 
Tenzidy 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 07 06 08*.  
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: 6RE0-506M-7004-PH2U 
Obsah látek dle Nařízení EU č. 648/2004:   
< 5 % neiontové tenzidy, < 5 % kationtové tenzidy, vonná 

látka geraniol, benzisothiazolinone, pyrithion sodný 
Označení dle Nařízení EU č.1272/2008 (CLP):  
Symbol GHS 05, nebezpečí – obsahuje propylheptanole-
thoxiláty, kvartérní C12-14 alkylmethylaminethoxylát 
methylchlorid. Může být korozivní pro kovy. Koncentrát 
způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. 
Používejte ochranu očí/obličeje. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: 
Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Pokud je to 
možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte  
v oplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: 
Vyhledejte lékařskou pomoc. 
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) LQ žádné, omezené množství (LQ) 

c) Štítek 8, 
UN1719 

UN1719 Žíravá kapalina, j.n. (glutamová 
kyselina, kyselina diacetová, tetrasodná 
sůl), 8, VG III, (E) 

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

(10 kusů v krabici) 
b) 5litrový kanystr (2 kusy v krabici) 
c) 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/D1.20gps)

 

Výroba a zastoupení: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · e-mail: info@lithofin.de ·www.lithofin.de  
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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 
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