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                  Lithofin MN Polish Lešticí přípravek - krém pro mramor a přírodní kámen 

 
Speciální produkt z programu LITHOFIN pro mramor, 
přírodní a umělý kámen (MN). Lithofin MN Polish je 
bezrozpouštědlový krém na bázi přírodních vosků se 
speciálními aditivy a pěstícími komponenty. Lithofin 
MN Polish je k dostání v přírodní barvě 
a v černém provedení (pouze v 500ml dóze). 
 
Vlastnosti produktu 
Lithofin MN Polish je údržbový produkt, který se 
vsákne do kamenných ploch a oživí jejich strukturu. 
Při pravidelném používání může být vyleštěn až do 
vysokého lesku. Plochám dodává odolnost vůči tvorbě 
skvrn v důsledku nečistot a vody a odolnost vůči 
poškrábání. Při pravidelném používání chrání Lithofin 
MN Polish plochy z mramoru, granitu a jiných 
přírodních kamenů. 
Technická data: 
Hustota: cca 0,95 g/cm³  
Hodnota pH: cca 10 
Bod vzplanutí: > 100 °C 
Vzhled: pastovitý, bělavý 
Aroma: neurčité 
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný 
 
Oblast použití 
Pro oživení lesku a k ochraně leštěných přírodních 
ploch, obzvláště mramoru. Pro vylepšení lehce 
matných míst u mramoru. Lithofin MN Polish Creme je 
vhodný nejlépe pro leštění menších ploch, jako jsou 
okenní římsy, dřezy, kuchyňské pracovní desky  
a další interiérové plochy. 
Doporučení: Pro větší plochy doporučujeme Lithofin 
MN Polish (tekutý). 
 
Zpracování 
Lithofin MN Polish Creme naneste v tenké vrstvě 
hadříkem krouživými pohyby rovnoměrně na plochu. 
Poté (nechte schnout max. 2 minuty) plochu 
přeleštěte měkkým hadříkem.  
Upozornění: Pokud krém schne příliš dlouho, hůře se 
leští. V takovém případě přípravek znovu naneste 
a ihned vyleštěte. 
Vydatnost: cca 10-20 m²/500 ml 
 
Skladování 
Skladujte v suchu a chladu. Neskladujte při teplotách 
nad 25 °C, balení vždy dobře uzavřete. Lze skladovat 
až cca 2 roky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Následná péče 
Pro pravidelnou údržbu (mokré vytírání) 
doporučujeme Lithofin MN Wischpflege nebo Lithofin 
GLASTILAN.  
 
Ochrana životního prostředí 
Obsahuje rozpouštědla, bez chlorovaných uhlovodíků. 
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. 
500ml dóza je vyrobena z ekologického pocínovaného 
plechu a je recyklovatelná. 150 ml tuba je vyrobena 
z polypropylenu (PP) šetrného k životnímu prostředí 
a lze ji recyklovat. Čisté, vysušené nádoby likvidujte 
vždy prostřednictvím recyklačního a sběrného 
systému (viz poznámka na štítku). 
 
Bezpečnost 
Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Po zaschnutí je zdravotně nezávadný a vhodný pro 
povrchy přicházející do styku s potravinami. 
UFI kód: KPF0-Q0SY-K00K-X8GJ 
Obsah látek: vosky, vonné a pomocné látky  
Označení dle Nařízení EU č.1272/2008 (CLP): žádné 
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) -- žádné 

 
Dodáváno v balení 
a) 500ml dóza (10 ks v krabici) 
b) 150ml tuba (10 ks 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/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/

