
LITHOFIN MN Fleckstop
čistidlo na skvrny - pro mramor a přírodní kámen

Popis:
Speciální produkt z programu LITHOFIN pro mra-
mor, přírodní a betonovou dlažbu (MN). Lithofin MN 
Fleckstop obsahuje vysoce kvalitní impregnační pří-
sady, odpuzující olej a vodu. Ty jsou na bázi siloxanu 
a jsou rozpustitelné ve vodě. Produkt je tekutý, bez-
barvý a k okamžitému použití.

Vlastnosti:
Lithofin MN Fleckstop proniká do savých, porézních 
ploch, v jejichž kapilárách vytváří tenký, neviditelný 
film. Ten zamezuje pronikání olejů a tuků, které tak 
zůstávají pouze na povrchu. U uhličitanových kame-
nů (mramor, limestone apod.) cca. 12-36 hod., u sili-
kátových kamenů (granit, rula) cca. 48 hod. Během 
této doby olej z povrchu setřít, aniž by zanechal 
skvrnu. Účinek závisí také na podkladu a množství 
použitého produktu.  
Charakteristický vzhled přírodního kamene se po 
použití produktu nezmění. U některého druhu kame-
niva, např. při velkém množství aplikovaného pro-
duktu či u tmavých druhů kamene, může dojít k jeho 
ztmavnutí. Značně redukuje nasákavost při zacho-
vání difúzní otevřenosti. Účinné látky jsou odolné 
UV záření a nežloutnou. 

Technická data:
Hustota: cca. 0,8 g/m³
Aroma: aromatický
Vzhled: bezbravý 
Bod vzplanutí: cca. 32°C
Redukce nasákavosti: cca. 90 - 95%
Paropropustnost: cca. 80 - 90%

Oblast použití:
Pro neviditelnou ochranu proti skvrnám pro téměř 
všechny druhy přírodního kamene s leštěným, brou-
šeným až hrubým povrchem, dále pro betonovou 
dlažbu a kompozit (umělý kámen). Obzvláště vhod-
ný pro podlahy a zdi v kuchyni, koupelně a jiné plo-
chy náchylné na tvorbu skvrn, pro stolové desky, 
parapety či kuchyňské pracovní desky. 
Upozornění: Neovlivňuje citlivost na kyseliny. 

Zpracování:
Před aplikací proto proveďte zkoušku. Plocha musí 
být plně proschlá, čistá a bez skvrn. Produkt apli-
kujte po polích o cca. 10-15m², tak aby produkt pro-
dukt mohl být před uschnutím opět setřen. Lithofin 
MN Fleckstop nanášejte rovnoměrně pomocí štět-
ce, válěčku či speciálního mopu. Přebytky nenechte 
zaschnout, ale setřete je beze zbytku během cca. 
15-ti minut suchým hadrem. U větších ploch setřete 
zbytky pryžovou stěrkou a doleštěte strojně (bílým 
padem). 

Důležité: Tekutý produkt se musí do povrchu vsák-
nout, zbytky produktu, které se nevsáknou, musí být 
během 15-ti minut odstraněny. Případné zaschlé 
zbytky lze během 24 hod. odstranit pomocí hadru z 
mikrovlákna.

Upozornění: Nesavé či vlhké plochy nemohou být 
impregnovány tímto produktem. Před stykem s pro-
duktem chraňte sklo, keramiku a povrchy citlivé na 
rozpouštědla (laky, dřevo apod.). Po ošetřené, ještě 
vlhké ploše lze chodit pouze s čistými návleky. 

Teplota zpracování: Plocha musí mít teplotu v roz-
mezí +10 až 25°C. Podlahové topení před aplikací 
vypněte.

Doba schnutí: Po 30-40 min. je plocha na povrchu 
suchá a pochůzná. K plnému proschnutí a účinnosti 
impregnace dochází po cca. 2 dnech. Během této 
doby plochu nezakrývejte, případné tekutiny z plo-
chy ihned odstraňte.

Vydatnost: Závisí na savosti podkladu. 
Při druhé aplikaci klesá spotřeba na polovinu.

Hodnoty:
leštěné kamenné plochy: cca. 12-15 m²/l, 
hustý kámen: až 40 m²/l,
hrubý granit: cca. 5-7 m²/l
porézní pískovec: cca. 3-6 m²/l



Stálost:
Efekt produktu v exteriéru je až 5 let. V interiéru 
závisí na použitích údržbových prostředcích. Za 
nevhodné jsou považovány prostředky s odmašťo-
vacím účinkem a produkty tvořící vrstvy. Vysoce 
namáhané plochy jako jsou kuchyňské pracovní 
desky apod. by měly být produktem ošetřovány 1-
krát ročně. Pro tento účel doporučujeme Lithofin 
FLECKSTOP W, neobsahující rozpouštědla.
Upozornění: Látky, vytvářející skvrny, vždy ih-
ned setřete, a to i z naimpregnovaných ploch. Pro 
pravidelnou údržbu podlah doporučujeme Lithofin 
MN Wischpflege nebo Lithofin GLASTILAN, pro 
kuchyňské pracovní desky Lithofin MN Easy-Cle-
an.

Skladování: V suchu a chladu, v mrazuprostých 
prostorách, až cca. 3 roky. Otevřené balení spo-
třebuje co nejdříve. V případě zgelovatění produk-
tu postavte balení do teplé místnosti, při pokojové 
teplotě se produkt vrátí do tekutého stavu.

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.
Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a 
praktických zkušeností, mohou však být považována pouze 
za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože 
nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení 
prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze 
technických listů.

Váš odborný velkoobchod:

LITHOFIN MN Fleckstop
čistidlo na skvrny - pro mramor a přírodní kámen

Obsažené látky: siloxany, polymery, uhlovodíky. 
Předpis o nebezpečných látkách: označení dle 
směrnic EU 1999/45: Symbol Xn, zdraví škodlivý.
Hydrogenovaná nafta. Hořlavý. Při požití může 
vyvolat poškození plic. Uchovávejte mimo dosah 
dětí. 
Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží.  Při poži-
tí nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna-
čení. Během i po aplikaci dbejte na řádné větrání. 

ADR2003/GGVSE: pokyny pro transport: 
a), b), c), d) : UN1993 - žádné, jedná se o malé 
množství
e) oznámení 3, UN 1993: hořlavá tekutina, 3, 
UN1993, III

Balení: 
a) 1-l láhev s dětskou pojistkou (10 ks v kartonu)
b) 500ml láhev s dětskou pojistkou (10 ks v kar-
tonu)
c) 250ml láhev s dětskou pojistkou (20 v kartonu)
d) 5-l kanystr (2 ks v kartonu)
e) 10-l kanystr (jednotlivě)

Ochrana životního prostředí: Obsahuje rozpouš-
tědla, bez chlorovaných uhlovodíků. Nevylévejte 
do odpadu. WGK 2 dle VwVwS z 17.5.99.

Likvidace: Odpadový kód: 070 104. Zbytky pro-
duktu jsou určeny do zvláštního odpadu. Balení 
je z recyklovatelného bílého plechu, šetrného k 
životnímu prostředí. Vypláchnuté, čisté nádoby 
odevzdejte sběrné službě k recyklaci.

Bezpečnost: Po uschnutí zdravotně nezávadný 
(zkušební zpráva LGA Nürnberg z 13.12.2002). 
Neaplikujte v prostorách, kde jsou otevřené či 
nedostatečně zabalené potraviny.

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o., Jihlavská 7a, 625 00  Brno
tel.: +420 541 249 922, e-mail: ardex@ardex.cz, www.ardex.cz
Výrobce: LITHOFIN AG, D-73240 Wendlingen, e-mail: info@lithofin.de, www.lithofin.de


