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                                  Lithofin Fleckstop PLUS Impregnace zvýrazňující barvy 
 
 

Speciální výrobek z řady LITHOFIN k přímému použití pro 
keramiku, přírodní kámen a umělý kámen. Lithofin Fleckstop PLUS 
obsahuje vysoce kvalitní ochranné a odpuzující impregnační látky 
rozpuštěné v rozpouštědlech. Speciální přísady mají trvalý účinek 
na zvýraznění barvy.  
 
Vlastnosti 
Lithofin Fleckstop PLUS proniká do povrchu a snižuje kapilární 
nasákavost do té míry, že nedochází k absorpci vody, olejů 
a mastnoty. Díky tomu je povrch odolný vůči skvrnám všeho druhu. 
Kromě toho se výrazně zvýrazní barevná struktura přírodního 
kamene.  
Technická data: 
Hustota: cca 0,8 g/cm³       Bod vzplanutí: > 35 °C (c.C) 
Vzhled: tekutý, bezbarvý        Aroma: aromatické 
 
Oblast použití 
Pro snadnou údržbu povrchů se současným zintenzivněním barev 
pro savou keramiku, teracotto, přírodní a umělý kámen. Vhodné 
zejména pro mírně až středně savý přírodní kámen s drsným až 
leštěným povrchem, jako je žula, rula, kvarcit, břidlice a vápenec. 
Lze použít i na leštěný přírodní kámen. Lze použít v interiéru 
i exteriéru. 
Upozornění: Neaplikujte na plochy, které jsou již ošetřeny 
produktem, který zabraňuje pronikání oleje do povrchu. Neovlivňuje 
citlivost na kyseliny u vápence a mramoru. 
 
Zpracování 
Pokud s výrobkem nejsou žádné zkušenosti, musí se nejprve 
vyzkoušet na vzorové ploše. Ošetřovaný povrch musí být zcela 
suchý, čistý a beze skvrn. Naneste Lithofin Fleckstop PLUS 
rovnoměrně pomocí aplikátoru Lithofin, štětce, jehněčí kůže apod., 
aby byl povrch rovnoměrně vlhký. U savých povrchů v případě 
potřeby proces do 5 minut zopakujte.  
Pozor, důležité! Tekutý přípravek se musí vstřebat do povrchu. 
Pro drsné povrchy (opalované, pískované atd.): Přebytky/pěnu 
z ještě nevsáklého produktu před zaschnutím rovnoměrně 
rozetřete, neutírejte úplně do sucha. Povrch by měl být vlhký.  
Pro hladké povrchy (leštěné, broušené, kartáčované atd.): 
Přebytečný přípravek zcela setřete suchým hadříkem, aniž by na 
něm zůstaly zbytky, a nenechte přípravek na povrchu zaschnout. 
U větších ploch odstraňte přebytečný materiál gumovou stěrkou 
a strojně doleštěte (bílým padem nebo leštícím kotoučem - 
beránkem). V případě začínajícího schnutí event. přípravek znovu 
naneste a setřete. 
Zkontrolujte, zda všechny povrchy vypadají stejně, v případě 
potřeby je ihned znovu natřete nebo upravte. Po zaschnutí již nelze 
výrobek odstranit. 
Upozornění: Vyzkoušejte na vzorové ploše. Některé typy kamene 
mohou nerovnoměrně sát a ztmavnout. Sklo, polymery, plasty, laky, 
povrchy citlivé na rozpouštědla atd. musí být chráněny před 
postříkáním. Nesavé nebo vlhké povrchy nelze impregnovat. 
U vápence a mramoru přetrvává citlivost na kyseliny. 
 
Doba schnutí: Většina obsažených rozpouštědel se odpaří 
do 2 hodin. Podlahy jsou pochůzné po 12 hodinách. Plná účinnost 
impregnace se projeví po 24 až 48 hodinách. 
Aplikační teplota: Teplota ošetřovaných ploch by neměla být nižší 
než 10 °C a vyšší než 25 °C. V případě potřeby snižte nebo zcela 
vypněte podlahové vytápění. Vyhněte se přímému slunečnímu 
záření. 
Vydatnost: závisí na savosti podkladu, orientační hodnoty: 
cca 10 - 15 m²/l pro leštěnou žulu, cca 6 - 8 m²/l pro hrubou 
a řezanou žulu, 25 - 30 m² pro brazilskou či Porto břidlici 
 
 
 
 
 

Skladování 
V uzavřeném balení, chladu a suchu lze skladovat až 2 roky. 
Otevřené balení co nejdříve spotřebujte. 
 
Životnost 
Trvanlivost efektu závisí do značné míry na typu kamene a jeho 
namáhání. V exteriéru až 5 let. V interiéru závisí trvanlivost na 
použitých ošetřujících prostředcích. Silně odmašťující prostředky 
a ty s obsahem kyselin a tvořící vrstvu nejsou vhodné. 
Pro pravidelnou údržbu podlah doporučujeme Lithofin MN 
Wischpflege nebo Lithofin GLASTILAN, který podporuje účinek 
Lithofin Fleckstop PLUS. 
 
Ochrana životního prostředí 
Obsahuje rozpouštědla, bez chlorovaných uhlovodíků. Nevylévejte 
do odpadu. Třída ohrožení vody 2 podle Vyhlášky o zařízeních pro 
nakládání s látkami nebezpečnými pro vodu od 01.08.2017. 
Likvidace: Kód odpadu EAK/AVV 07 01 04*. 
Balení je z recyklovatelného bílého plechu, šetrného k životnímu 
prostředí. Opláchnuté nebo vysušené nádoby vždy likvidujte 
prostřednictvím sběrných systémů (viz poznámka na štítku). 
 
 
Bezpečnost 
Snášenlivost a styk s potravinami: Tento Lithofin výrobek byl 
testován nezávislým institutem v souladu s Kodexem o potravinách, 
spotřebních předmětech a krmivech (LFGB) a Nařízení EU 
č. 1935/2004. Výrobek byl vyhodnocen jako bezpečný pro ošetření 
povrchů z přírodního a umělého kamene, které přicházejí do styku 
s potravinami. 
UFI kód: E5H0-A0HQ-T000-62DN 
Obsažené látky: siloxan, pryskyřice, uhlovodíky, aditiva 
Označení dle Nařízení EU č.1272/2008 (CLP):  
Symbol GHS 02, 05, 07, 08, nebezpečí – obsahuje uhlovodíky  
C9-C11, n-alkany, izoalkany. Hořlavá kapalina a páry. Při požití 
a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný. Způsobuje 
podráždění kůže. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit 
ospalost a závratě. Opakovaný kontakt může způsobit vysušení 
nebo popraskání pokožky. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / 
ochranu obličeje. 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,c  LQ žádné, omezené množství 

 
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) 5litrový kanystr (2 kusy 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/

