Technische Informatie

Art.-No. 189-

Lithofin MN Easy-Clean voor keukenwerkbladen e.a. stenen oppervlakken
Beschrijving
Een speciaal product uit het LITHOFIN-programma
voor marmer, natuur- en betonsteen (MN).
Licht alkalisch ingesteld, gebruiksklaar
reinigingsproduct op basis van hoogwaardige
natuurlijke zepen en speciale reinigings- en
onderhoudsstoffen.
Eigenschappen
Zeer actieve werkende stoffen lossen vuil, olie en vet
snel op, zodat dit gemakkelijk en streepvrij kan
worden verwijderd. Gelijktijdig zorgen additieven
ervoor, dat -bij regelmatig gebruik- de beschermende
werking van een impregnering niet nadelig wordt
beïnvloed. Het oppervlak kan zo lange tijd vlekvrij
blijven. Lithofin MN Easy-Clean verspreidt een
aangename geur.
Opmerking: Op met Lithofin Vlekstop geïmpregneerde
oppervlakken behoudt en ondersteunt Lithofin MN
Easy-Clean de werkzaamheid van de beschermende
laag.
Technische data:
Dichtheid: ca.1,0 g/cm³
pH-waarde: ca. 8
Uiterlijk: dunvloeibaar, kleurloos, helder
Geur: fris, geparfumeerd
Oplosbaarheid in water: goed, volledig
Toepassing
Voor het regelmatig, dagelijks reinigen van alle
natuursteenoppervlakken zoals keukenwerkbladen,
tafelbladen en in het gehele sanitaire bereik. Bijzonder
geschikt voor toepassing op marmer en kalksteen.
Ook zeer geschikt voor keramische, glas- en
kunststofoppervlakken. Ideaal voor een snelle
reiniging tussendoor.
Verwerking
Lithofin MN Easy-Clean over het gehele oppervlak
sproeien. Na een korte inwerking het oppervlak met
een schoonmaakdoekje afvegen. Eventueel met een
droge doek navegen.
Belangrijk: Niet op hete oppervlakken sproeien.
Verbruik: max. ca. 20m² per fles.
Opmerking: Voor sterke verontreinigingen adviseren
wij Lithofin MN Vuiloplosser.

Opslag
Koel en gesloten bewaren. Niet boven 25°C;
Kan ca. 3 jaar worden opgeslagen.
Milieubescherming
Tensiden zijn biologisch afbreekbaar vorgens
verordening (EG) nr. 648/2004.
Opruiming: Waste codes EWC/AVV 07 06 99.
Droge en zuivere lege verpakking is via
inzamelsystemen recycleerbaar.
Veiligheid
Buiten bereik van kinderen bewaren. Dit Lithofin
product is getest door een onafhankelijk instituut
volgens EU-verordening 1935/2004. Het product
wordt veilig beschouwd voor het behandelen van
natuursteen- en kunststeen oppervlakken die in
rechtstreeks contact met voedsel komen.
Ingrediënten volgens Verordening (EG) nr. 648/2004:
< 5 % anionogene oppervlakte-actieve stoffen,
sodium pyrithione, benzisothiazolinone, parfume.
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding
b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):

-ADR2019 aanduidingen voor transport
VE
VE-aanduiding
gegevens op transportdocument
a)
-geen

Verpakking(VE)
a.) 500ml-sprayfles (10 st. in doos)
Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en
veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het
wordt geleverd.
De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik
van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke
omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen
ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product
altijd eerst op een onopvallende plek worden
uitgeprobeerd.(BNL1.20gps/1.20)

Advies
Natuursteenvloeren moeten regelmatig vochtig
worden gedweild. Vooral voor gepolijst marmer heeft
de volgende onderhoudsmethode goed voldaan:
Voor dweilen 3-4maal Lithofin MN Wash&Clean en
dan 1maal Lithofin MN Glansfilm toepassen.
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