
Popis:
Lithofin OIL-EX je gelovitá pasta ze směsi rozpouštědel a silně 
absorbující pevných látek, připravená k okamžitému použití. 

Vlastnosti:
Přípravek Lithofin OIL-EX uvolňuje a absorbuje tukové a olejo-
vité nečistoty a skvrny.
Díky pastózní formě mohou účinné látky působit delší dobu, tak-
že je možné úspěšné vyčištění u hlouběji usazených nečistot. 

Technická data:
Hustota: cca 0,8 g/cm3 

Bod vzplanutí: > 27°C 
Vzhled: neprůhledný, gelovitě pastovitý
Pach/vůně: aromatická
Vydatnost: až cca 0,5m2/tubu.

Oblast použití:
Pro odstraňování olejových skvrn a podobných nečistot ze sa-
vých podkladů z přírodního kamene, betonových tvárnic, ce-
mentového potěru, neglazované keramiky apod.
Ideální pro kuchyňské desky, ale také pro vjezdy do garáží a 
ostatní plochy. 
Ideální pro odstraňování zabarvení, způsobeného nevhodným 
silikonem na okrajových zónách u trvale elastických spár.

Zpracování:
Pomocí přiložené plastové špachtle naneste přípravek Lithofin 
OIL-EX na suchý povrch v silné vrstvě příp. mírně přitlačte. Vrs-
tva má být cca 2 mm silná, aby skvrnu dobře překryla. 
Nechejte cca 12 hodin zaschnout,  přikryjte eventuálně fólií pro 
zamezení rychlého schnutí. Po úplném zaschnutí, které poznáte 
podle toho, že pasta úplně zbělá, zameťte vzniklý prášek. 

Pozor: u tmavého přírodního kamene mohou po použití zůstat v 
pórech nepatrné zbytky prášku. 

Tyto postupem času samy zmizí nebo je můžete odstranit pří-
pravkem  Lithofin MN-Grundreiniger. Hlouběji ulpělé nečistoty 
odstraníte druhým nebo třetím opakováním čisticího pracovního 
kroku. Zakrytím pomocí fólie lze dobu účinnosti prodloužit.

Nepracujte s přípravkem při teplotách pod 10°C nebo nad 25°C.
Nepoužívejte na lakovaných plochách a plastech, citlivých na 
rozpouštědla.
Během působení udržujte v suchu.
V případě pochybností nejprve bezpodmínečně vyzkoušejte na 
místě, které není nápadné. 

Skladování:
V chladu a uzavřeném stavu a při teplotách do 25°C je sklado-
vatelnost až cca 2 roky. 

Upozornění:
Preventivní impregnace přírodního kamene, náchylného ke 
vzniku skvrn, přípravkem Lithofin MN Fleckstop nebo Lithofin 
FLECKSTOP>W< (bez rozpouštědel) zamezíte vzniku skvrn.
Pro pravidelnou údržbu doporučujeme přípravek Lithofin MN 
Wischpflege. 

Ochrana životního prostředí:
Obsahuje rozpouštědla, neobsahuje chlorované uhlovodíky. 
Příravek nesmí vniknout do odpadních vod. 
WGK 2 dle VwVwS z 17.5.99 
Likvidace: klíč odpadu AVV  07 06 99. 
Za účelem ekologické likvidace je možno suchý prášek ode-
vzdat ve veřejných sběrnách zvláštního odpadu.
Obal je z polyetylenu (PE), který neohrožuje životní prostředí a 
je recyklovatelný.
Zcela vyprázdněné nádoby je možno likvidovat prostřednictvím 
systému sběru surovin (viz upozornění na etiketě). 

Bezpečnost:
Obsažené látky: testovací benzíny, adsorbující pevné látky.
Švýcarsko: přípravek není klasifikován jako jed, BAGT čís.61 
9000. 

Nařízení o nebezpečných látkách: značení dle směrnice ES 
199/45/EG: přípravek ohrožuje životní prostředí. 

Přípravek je škodlivý pro vodní organismy, ve vodách může mít 
dlouhodobě škodlivý účinek. Páry mohou způsobit ospalost a 
malátnost. Nesmí se dostat do rukou dětem. Páru nevdechovat. 
Vyvarujte se kontaktu s kůží. V případě polknutí ihned konzultuj-
te s lékařem a ukažte mu obal nebo etiketu.

ADR2003/GGVS: Označení pro transport: 
VE: UN 1993, údaje uvedené v přepravních dokumentech: žád-
né, protože se jedná o malé množství. 
Kartony s nádobami o objemu 0,25 l: omezené množství. 

Jednotkové balení:
tuba o objemu 250 ml (10 ks v kartonu) 

Pozor, údaje týkající se životního prostředí a bezpečnosti jsou 
platné pro (koncentrovaný) produkt (v dodávaném stavu).
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