
Popis:
Speciální produkt z programu LITHOFIN pro keramiku, 
obklady a dlažbu a sanitární oblast.
Vydatný koncentrát s aktivními kyselinami a vysoce kvalit-
ními čisticími komponenty v osvědčené a vyvážené kom-
binaci.
Šetrný a vysoce účinný prostředek s příjemnou vůní, který 
je beze zbytku smývatelný.

Vlastnosti:
Lithofin KF Sanitärreiniger rozpouští povrchové usaze-
niny jako jsou zbytky vápence, špíny, vodního kamene, 
zbytky mýdel a mastnoty, rzi a moči. Tyto zbytky lze poté 
snadno smýt vodou.
Bez dodatečného leštění docílíte čerstvých lesklých ploch, 
příjemného aroma a hygienické čistoty.

Technická data:
Hustota: cca.1,1 g/cm³
Hodnota pH: < 1 (koncentrát)
Vzhled:  čirý, zelený
Aroma: ovocné, čerstvé
Rozpustnost ve vodě: velmi dobrá

Oblast použití:
Pro pravidelné údržbové čištění v koupelně, WC, sprše. 
Lithofin KF Sanitärreiniger je vhodný pro keramické obkla-
dy a dlažbu, spáry, chrom, ušlechtilou ocel, sklo a umělé 
hmoty. Není vhodný pro mramor a vápenec.

Zpracování: 
V závislosti na znečištění zřeďte Lithofin KF Sanitärreini-
ger s voudou v poměru 1:15 a neneste pomocí kartáče 
nebo houby. U malých ploch je dostatečné, přidáte-li jed-
no víčko na mokrou houbu. Po krátkém působení oplách-
něte řádně vodou. V případě odolných nečistot nebo krust 
aplikujte Lithofin KF Sanitärreiniger v neředěné formě.
Upozornění: Nepoužívejte na plochy citlivé na kyseliny, 
jako je mramor, email, eloxal a jisté druhy (dekoračních) 
obkladů a dlažby apod. V případě pochybností proveďte 
zkoušku.
Doporučení: Pro ochranu cementových spár je nejdří-
ve namokřete a/nebo použijte Lithofin KF Sanitärreiniger 
pouze v ředěné formě.

Vydatnost: až cca. 10-20m2/litr

Skladování:
V uzavřeném balení v chladu a suchu cca. 5 let. 

Sanitární čisticí prostředek

Ochrana životního prostředí:
Obsažené tenzidy jsou biologicky odbouratelné dle směr-
nic EU. Bez fosfátů. WGK2 dle VwVwS z 17.5.99 

Likvidace: odpadový klíč AVV 060106*.
Balení je z recyklovatelného polyethylenu (PE), šetrného 
k životnímu prostředí. Čisté a vymyté nádoby odevzdejte 
sběrné službě (viz pokyny na obalu).

Obsažené látky: 
5-15% neionické tenzidy, kyseliny, vonné a pomocné lát-
ky.

Předpis o nebezpečných látkách: 
označení dle směrnic EU 1999/45/EG: symbol Xi, dráždi-
vý. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. V 
případě požití ihned vyhledejte lékaře a ukažte mu obal 
nebo označení. Upozornění: Stejně jako u všech jiných 
čisticích prostředků se vyvarujte dlouhodobějšího kontak-
tu s pokožkou nebo používejte ochranné rukavice.
Označení pro transport: ADR2003/GGVSE: žádné, jedná 
se o omezené množství; a,b - UN1760 žádné, jedná se o 
omezené množství.

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

Doporučení:
Čisticím prostředkem do sprchových koutů a koupelen 
Lithofin KF Duschkabinen- und Badereiniger v 500ml láh-
vi s rozprašovačem docílíte snadno hygienicky čistých 
ploch.

LITHOFIN KF Sanitärreiniger

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 ver-
ze technických listů.

Váš odborný velkoobchod:


