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Lithofin Resin-EX Speciaal verwijderaar-gel 
 

 

Beschrijving 
De Speciaal-verwijderaar bestaat uit zuiver 
reagerende stoffen, ondersteund door geselecteerde 
zeer werkzame organische oplosmiddelen. Lithofin 
Resin-EX dient in vele gevallen ter vervanging van 
(het milieu belastende en gevaarlijke) CKW-houdende 
reinigingsmiddelen. 
 

Eigenschappen 
Lithofin Resin-EX maakt veel organische stoffen en 
verontreinigingen week en maakt deze verwijderbaar. 
Door de gelvorm is het opbrengen gemakkelijker. 
Technische data: 
Dichtheid: ca.1,1 g/cm³ 
Vlampunt: >90°C(c.C.) 
pH-waarde: 3 
Uiterlijk: gel-achtig, wittig, troebel 
Reuk: licht prikkelend 
Oplosbaarheid in water: emulgeerbaar 
 

Toepassing 
Voor het verwijderen van epoxybestratingsvoegmortel 
en epoxyhars-sluier. Ook zeer geschikt voor het 
verwijderen van organische stoffen zoals harsresten, 
verzegelingen en coatings, olie- en vetafzettingen, 
verf (graffiti) lak, betonverf, kleefstoffen, 
kunststofresten enz. Voor binnen en buiten te 
gebruiken. 
Ondergrond: Alle klinker- en keramische 
oppervlakken, ruwe natuursteen zoals graniet, gneis, 
kwartsiet en beton en betonsteen. 
 

Verwerking 
Vooraf een proefstukje doen.. Altijd uitsluitend op 
droge oppervlakken verwerken. Het oppervlak 
gedurende de inweektijd tegen vocht beschermen, 
omdat water de werking vertraagt. 
Verwerkings-/ondergrondtemperatuur: +10 tot 30°C. 
De vermelde inwerktijd verkort bij hogere 
temperaturen en verlengt bij lagere temperaturen. 
 

Verwerking bij plaaster-voegmortel: 
Met de kwast of schrobber op het droge oppervlak zat 
opbrengen. Inwerktijd ca. 20-30 min. bij 20°C. Daarna 
water (of beter: Lithofin MN Vuiloplosser 1:10 
verdund) bijgieten en doorschrobben. Aansluitend , al 
borstelend met veel water afsproeien. Altijd diagonaal 
op de voegen borstelen. Het oppervlak nogmaals 
goed met veel schoon water nawassen. 
Verbruik: ca. 5 m²/kg afhankelijk van de graad van 
vervuiling. 
 

Verwerking bij epoxyhars (2 compo) -voegmortel: 
Met de kwast of rol op het droge oppervlak zat 
opbrengen.Inwerktijd : ca. 3 uur bij 20°C. Daarna m et 
een ruwe pad (bv groene pad) doorschrobben. 
 

 

Vervolgens water toevoegen en schrobben. De 
vloeistof opnemen en onmiddellijk grondig naspoelen. 
Verbruik: tot ca. 20m² per liter bij glazuurtegels. 
 

Opmerking: Niet geschikt voor gepolijste of geslepen, 
kalkhoudende en soortgelijke zuurgevoelige 
steensoorten (b.v. marmer). Oplosmiddel- en 
zuurgevoelige delen zoals gelakte oppervlakken, 
kunststoffen, rubber e.d. moeten beschermd worden. 
Kontakt van het product met planten vermijden, vooraf 
en achteraf goed afspoelen 
 

Opslag 
Kan koel en gesloten. Tot 2 jaren houdbaar. 
 

Milieubescherming 
Vrij van gechloreerde koolwaterstoffen (CKW). Bevat 
organische oplosmiddelen. 
Opruiming: Vloeibare productresten zijn klein 
chemisch afval. Verpakking is van milieuvriendelijk 
polyethyleen (PE) gemaakt en recycleerbaar. Droge, 
lege verpakkingen kunnen bij inzamelsystemen (zie 
opmerking op etiket) worden ingeleverd. 
 

Veiligheid 
Ingrediënten: <5% niet-ionogene oppervlakte actieve 
stoffen, benzylalcohol, zuren, oplosmiddelen, 
hulpstoffen. 
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten 
aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP) 
Symbol  GHS 05, 07, waarschuwing 
Benzylische alcoholen. 
Kan bijtend zijn voor metalen. Schadelijk bij inslikken. 
Schadelijk bij inademing. Veroorzaakt huidirritatie. 
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Buiten het bereik van 
kinderen houden. Alleen buiten of in een goed 
geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende 
handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming 
dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of 
een arts raadplegen. 

ADR2015: aanduidingen voor transport 

VE VE-aanduiding gegevens op transportdocument 

a) b) LQ geen, want beperkte hoeveelheid 

 
Verpakking (VE) 
a) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. per doos) 
b) 5-liter container (2 stuks 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.(BNL10.18sz/6.15) 
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