
Popis:
Speciální produkt z programu Lithofin pro mra-
mor, přírodní a betonovou dlažbu (MN). 
Impregnační prostředek připravený k použití 
na bázi siloxanů se speciálními, barvu prohlu-
bujícími přísadami. 

Vlastnosti produktu:
Lithofin MN Farbvertiefer proniká do povrchu, 
propůjčuje mu vodoodolnost a prohlubuje při-
tom jeho přirozenou barvu a strukturu, aniž by 
vytvářel lesklý efekt. Plochy tak vypadají svěže, 
téměř jako by byly mokré. Díky vodoodolnému 
účinku klesá náchylnost ploch vůči znečištění 
a tvorbě skvrn, plochy lze navíc snadněji čis-
tit. Produkt nevytváří na povrchu žádný film, 
difúzní otevřenost proto zůstává zachována. 
Neovlivňuje protiskluzné vlastnosti povrchu.
 
Účinnost:
V interiéru je při správné údržbě prakticky neo-
mezená. V exteriéru je efekt prhloubení barev-
né strukruty zachován v závislosti na druhu 
kamene a klimatických podmínkách cca. 1-2 
roky, ochranný efekt vydrží cca. 5-7 let. Při 
ochabujícím efektu několikrát přetřete.

Technická data: 
Hustota: cca. 0,85 g/cm³
Vzhled: bezbarvý, čirý
Aroma: aromatický
Bod vzplanutí: cca. 25°C
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný ve vodě

Oblast použití:
K prohloubení barev ploch na podlahách a stě-
nách, schodištích, vchodech, terasách apod., 
které jsou vybledlé nebo by barevně měly
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připomínat leštěnou plochu. Pro interiér a exte-
riér.

Podklad: Všechny savé, porézní přírodní 
kameny s hrubým, řezaným, leštěným, žárem 
upravovaným povrchem jako např. granit, rula, 
porphyr, mramor, vápenec, břidlice, solnhofer-
ské desky, stejně tak betonové desky s hrubým 
povrchem apod.

Doporučení: Pro leštěné a jemně leštěné pří-
rodní a betonové desky doporučujeme Lithofin 
FLECKSTOP W, Lithofin MN Fleckstop nebo 
Lithofin MN Grundschutz.

Zpracování:
Podklad musí být savý, čistý, beze skvrn a 
celoplošně proschlý. Před aplikací doporuču-
jeme provést zkoušku. 
Naneste Lithofin MN Farbvertiefer pomocí čis-
tého válečku, politurního kartáče nebo ploché-
ho štětce v tenké, rovnoměrné vrstvě a nechte 
vsáknout. U silně savých podkladů doporuču-
jeme druhý nátěr. U nepříliš savých podkladů 
může v případě silného nátěru dojít ke vzniku 
lesklého efektu. Tomu zabráníte setřením pře-
bytků z plochy suchou hadrou před zaschnutí 
produktu. 

Doporučení:
Aplikujte pouze na zcela suché povrchy. (Doba 
schnutí u nově položených ploch: až 8 týdnů, 
jinak např. po dešti nebo po čištění: několik 
dní.) Neaplikujte na nesavé plochy jako jsou 
leštěné nebo žárem upravované materiály jako 
např. klinker, slinutá dlažba aj. Citlivé materiály 
jako např. sklo, leštěné plochy, dřevěné nebo 
lakované povrchy, umělé hmoty apod. chraňte
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Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.
Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a prak-
tických zkušeností, mohou však být považována pouze za vše-
obecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme 
vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto 
vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických lis-
tů.

Váš odborný velkoobchod:

Lithofin
MN Farbvertiefer

Prostředek pro zintenzivnění barev pro přírodní kámen a beton
Ustanovení o nebezpečných látkách: 
označení dle směrnice EU 1999/45/EU: Xn 
zdraví škodlivý, N nebezpečný pro životní pro-
středí. Zdraví škodlivý při vdechování a při 
styku s kůží. Dráždí dýchací orgány. Škodlivý 
pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodo-
bé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Při 
požití může vyvolat poškození plic. Uchovávejte 
mimo dosah dětí. Nevdechujte páry.  Zamezte 
styku s kůží. Při požití nevyvolávejte zvracení. 
Ihned vyhledejte lékaře a ukažte mu tento obal 
či označení. 
ADR2003/GGVSE: označení pro transport: a,b: 
UN1993 nejedná se o nebezpečné zboží, pro-
tože je produkt v omezeném množství
c: oznámení 3, UN 1993,  hořlavá tekutina (test-
benzin), 3, UN 1993, III

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

před kontaktem s produktem. Neaplikujte na 
přímém slunci nebo při teplotách povrchu pod 
+5°C nebo nad 25°C. Pracovní pomůcky čistě-
te ředidlem.

Doba schnutí: 
Pochůznost po cca. 30-ti minutách, zcela suchá 
plocha po cca. 24 hodinách.

Vydatnost: 
cca. 5-10m² / litr dle druhu podkladu. 

Skladování:
V uzavřeném balení v chladu až 4 roky. Teplota 
nesmí být vyšší než 25°C.

Ochrana životního prostředí:
Obsahuje rozpouštědla, bez chlorovaných 
uhlovodíků. Nevylévejte do odpadních vod.
WGK 2 dle VwVws z 17.5.99.

Likvidace: 
Kód odpadu: AVV 070 104*. Zbytky produk-
tu patří do zvláštního odpadu. Balení je z 
recyklovatelného bílého plechu, nezávadného 
pro životní prostředí. Vymyté nádoby předejte 
sběrné službě (viz etiketa).

Bezpečnost: 
Po uschnutí zdravotně nezávadný. Během 
aplikace a po ní dbejte na dostatečné větrá-
ní.  Nezpracovávejte v místnostech, kde jsou  
nedostatečně zabalené potraviny.
Obsažené látky: Testbenzin, siloxany, hydro-
desulfitová nafta (zemní olej), pomocné látky. 


