
LITHOFIN KUKÜ
odstraňovač cementových závojů - extra silný

K odstranění cementových závojů a zbytků 
malty je nutné použít produkt s obsahem kyse-
lin. Jen takové jsou opravdu schopné odstranit 
cementový závoj. Ostranění pomocí olejovými 
či voskovými prostředky je v podstatě pou-
hé překrytí a nenabízí trvalé řešení, protože 
cement jimi opět prostoupí. Tyto plochy je poté 
velice náročné uvést do čistého stavu.
Popis:
LITHOFIN KUKÜ obsahuje směs speciálních 
kyselin a čistících komponentů, zesilujících 
čistící účinek. Tato kombinace, ověřená více 
než 40 lety, předurčuje LITHOFIN KUKÜ k pro-
fesionálnímu čištění široké škály problémů.
Vlastnosti:
LITHOFIN KUKÜ rozpouští a odstraňuje povr-
chové znečištění jako jsou zbytky malt, cemen-
tové závoje, výkvěty, ztvrdlé zbytky stavebních 
hmot, usazeniny rzi a vápna.
Technická data:
Hustota: cca. 1,12 g/m³
Hodnota pH: < 1 (koncentrát)
Aroma: hořké mandle
Vzhled: nažloutlý, čirý
Rozpustnost ve vodě: velmi dobrá
Oblast použití:
LITHOFIN KUKÜ je univerzálně použitelný po 
pokládce obkladů a dlažby, při čištění fasád 
-prakticky všude, kde je třeba čistit keramické 
obklady, tvárnice z přírodního kamene a beto-
nu, zejména v exteriéru a na stavbách.
Podklad: 
Produktem LITHOFIN KUKÜ lze čistit všechny 
podklady odolné kyselinám, jako např. kera-
mická, slinutá dlažba, obklady z cihel či klinke-
ru, hliněných dlažeb, cotto, betonové dlažby, 
pohledového či vymývaného betonu a mnoha 
přírodních kamenů. 

Upozornění:
Pro leštěný či jemně broušené vápenné plo-
chy (mramor, betonové tvárnice) není LITHO-
FIN KUKÜ  vhodný. Pro aplikaci na leštěné 
či hrubé vápenné povrchy (mramor, betono-
vé tvárnice) musí být produkt zředěn min. 
1:20. U přírodního kamene s obsahem železa 
(např. serizzo) může dojít k žlutému zabar-
vení (rez). Tyto druhy kamene by proto měly 
být čištěny pouze pomocí LITHOFIN MN-
ZEMENTSCHLEIERENTFERNER, k terého 
tento efekt nanastává. Pro použití v interiéru 
doporočujeme pro keramické plochy LITHO-
FIN KF ZEMENTSCHLEIERENTFERNER, 
pro přírodní kámen speciální LITHOFIN MN 
ZEMENTSCHLEIERENTFERNER.
Zpracování:
LITHOFIN KUKÜ zřeďte v poměru až 1:20, 
naneste na navlhčenou plochu a po krátkém 
působení řádně smyjte vodou.
Upozornění:
V případě pochybností proveďte zkoušku. Pro 
plochy, choulostivé na použití kyselin, jako 
je leštěný mramor a vápenec příp. betono-
vé tvárnice, některé dekorační obklady stej-
ně jako email, zinek, chróm, ušlechtilá ocel, 
eloxal, lakované plochy apod. je LITHOFIN 
KUKÜ nevhodný. Citlivé materiály mohou být 
poškozeny výpary z LITHOFIN KUKÜ. Během 
i po zpracování je třeba v místnostech dobře 
větrat a zajistit, aby v místnosti nezůstaly žád-
né výpary.
Vydatnost:
Cca 30-50 m2 /litr dle druhu a síly znečištění.
Skladování:
V suchu a chladu, v originálních uzavřených 
nádobách do 5 let.



Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o., Bauerova 10, 60300 Brno, 
tel.: +420 541249922, fax: 00541213962,  e-mail: ardex@ardex.cz, www.ardex.cz
Výrobce: LITHOFIN AG, D-73240 Wendlingen, e-mail: info@lithofin.de, www.lithofin.com

Ochrana životního prostředí:
Tenzidy obsažené v produktu jsou biologicky 
odbouratelné dle směrnic EU. Bez fosfátů. 
Obsažené kyseliny jsou z větší míry neutrali-
zovány během čistícího procesu. 
Likvidace: Ve zředěném stavu lze produkt 
vylít do odpadních vod. Vypláchnuté, čisté 
nádoby odevzdejte sběrné službě k recyklaci.
Bezpečnost:
Obsažené látky: kyseliny, <5% neionické ten-
zidy, vonné a pomocné látky. Obsahuje kyseli-
ny. Způsobuje poleptání. Dráždí dýchací orgá-
ny. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. 
Nevdechujte výpary. Při zasažení očí okamži-
tě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochran-
ný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle 
nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo 
necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékař-
skou pomoc (je-li možno, ukažte toto ozna-
čení). Používejte pouze v dobře větraných 
prostorách.

LITHOFIN Kukü
odstraňovač cementových závojů - extra silný

Balení:
a) 1l láhev s dětskou pojistkou 
(10 ks v kartonu)
b) 5l kanystr (2 ks v kartonu)
c) 10l kanystr (jednotlivě)

Váš odborný velkoobchod:

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.


