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Lithofin MN Farbvertiefer Prostředek pro zintenzivnění barev pro přírodní a umělý kámen 
 

Speciální výrobek z řady LITHOFIN pro mramor, přírodní  
a umělý kámen (MN). Impregnační prostředek k přímému 
použití na bázi siloxanu se speciálními přísadami 
zvýrazňujícími barvu, rozpuštěnými v organických 
rozpouštědlech. 
 

Vlastnosti 
Lithofin MN Farbvertiefer proniká do povrchu, zajistí jeho 
vodoodolnost a zároveň prohloubí přirozenou barvu 
a strukturu, aniž by vytvářel lesk. Povrchy vypadají barevněji 
a svěžeji, s mokrým efektem. 
Vodoodpudivý efekt snižuje náchylnost ke znečištění 
a skvrnám a usnadňuje čištění. Nevytváří se žádný 
povrchový film, takže propustnost vodních par je ve vysoké 
míře zachována . Protiskluzné vlastnosti povrchu se téměř 
nezmění. 
Účinnost: v interiéru, při správné péči prakticky neomezená. 
Ve venkovním prostředí, v závislosti na druhu kamene 
a povětrnostních podmínkách, zůstává efekt prohloubení 
barvy přibližně 1-2 roky, ochranný účinek trvá přibližně  
5-7 let. V případě opotřebení efektu lze nátěr několikrát 
opakovat. 
Technická data: 
Hustota: cca 0,85 g/cm³          Bod vzplanutí: cca 35 °C (CC) 
Vzhled: bezbarvý, čirý     Aroma: aromatický 
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný 
 

Oblast použití 
Pro barevné zintenzivnění obkladů stěn a podlah, schodišť, 
vstupů do domů, teras atd., které se zdají být příliš světlé 
a vybledlé nebo které mají být barevně sladěny s leštěným 
povrchem. Lze použít v interiéru i exteriéru. 
Podklad: Všechny savé, porézní přírodní kameny s drsným, 
řezaným, leštěným nebo opalovaným povrchem, např. žula, 
rula, porfyr, mramor, vápenec, břidlice, solnhofenský 
vápenec, a také pro umělé kameny s drsným povrchem atd.  
Poznámka: Pro leštěné a velmi jemně broušené přírodní 
a umělé kameny doporučujeme Lithofin FLECKSTOP >W<, 
Lithofin MN Fleckstop nebo Lithofin MN Grundschutz. 
 

Zpracování 
Podklad musí být savý, čistý, beze skvrn a zcela suchý. 
Doporučuje se použít na vzorový povrch. 
Naneste Lithofin MN Farbvertiefer rovnoměrně v tenké 
vrstvě pomocí čistého válečku nebo plochého štětce  
a nechte působit. U vysoce savých podkladů doporučujeme 
druhý nátěr. Při aplikaci nadměrného množství může u 
nepříliš savých podkladů dojít ke vzniku lesklého efektu. 
Tomu lze předejít tím, že přebytečné množství setřete 
suchým čistým hadříkem. 
Upozornění: Ošetřujte pouze zcela suché povrchy. (Doba 
schnutí u čerstvé pokládky až 8 týdnů, jinak např. po dešti 
nebo čištění několik dní). Nesavé povrchy, jako je leštěný 
nebo vypalovaný materiál, např. klinker, porcelánová 
kamenina atd., nelze ošetřovat. 
 

Sklo, leštěné povrchy, dřevo a lakované povrchy, plasty 
a další citlivé povrchy musí být chráněny před postříkáním. 
Neaplikujte na přímém slunci nebo při povrchových 
teplotách pod 5 °C nebo nad 25 °C. Nástroje lze čistit 
zředěným přípravkem. 

Doba schnutí: pochůznost po cca 30 minutách, úplné 
zaschnutí do 24 hodin. 
Vydatnost: přibližně 7-15 m²/l v závislosti na typu podkladu 
 

Skladování 
V uzavřeném balení, chladu a suchu. Ne při vyšší teplotě 
než 25 °C skladovatelné až 4 roky. 
 

Ochrana životního prostředí 
Obsahuje rozpouštědla, bez chlorovaných uhlovodíků. 
Nevylévejte do odpadu. Třída ohrožení 1 podle Vyhlášky 
o zařízeních pro nakládání s látkami nebezpečnými pro 
vodu od 01.08.2017. 
Likvidace: Kód odpadu EAK/AVV 07 01 04*.  
Zbytky produktu jsou určeny do zvláštního odpadu. Balení je 
z recyklovatelného bílého plechu, šetrného k životnímu 
prostředí. Opláchnuté nebo vysušené nádoby vždy likvidujte 
prostřednictvím sběrných systémů (viz poznámka na štítku). 
 

Bezpečnost 
UFI kód: ECF0-Q01D-C00K-9W59 
Obsažené látky: siloxan, pryskyřice, uhlovodíky, aditiva 
Označení dle Nařízení EU č.1272/2008 (CLP): 
Symbol GHS 02, 07, 08, nebezpečí – obsahuje uhlovodíky, 
C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, < 2 % 
aromáty; uhlovodíky, C9, aromáty; ethylbenzen. 
Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích 
cest může způsobit smrt. Způsobuje podráždění kůže. Může 
způsobit ospalost a závratě. Škodlivý pro vodní organismy, 
s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Uchovávejte mimo dosah tepla / jisker / otevřeného ohně / 
horkých povrchů. Nekuřte. PŘI POŽITÍ: Okamžitě 
kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO na adrese Na 
Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. +420 224 919 293, 
+420 224 915 402 nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE 
zvracení. Uchovávejte pod zámkem. 
 

ADR2019: Označení pro transport 

VE VE-označení Informace na přepravním listu 

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

c Štítek 3, UN1993 UN 1993 Hořlavá kapalina, j.n.,  
(náhražka terpentýnového oleje,  
xylen), 3, lll, (D/E). Nebezpečné  
pro životní prostředí 

 

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/D5.19gps) 
 
 
 
 
 
 

 

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/

