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Lithofin Cotto Easy-Clean
 

 

Beschrijving 
Een speciaal product uit het Lithofin-Programma voor 
Cotto en Terracotta. 
Het is een geconcentreerd reinigings- en onder-
houdsproduct op basis van natuurlijke zepen met zeer 
werkzame, opnieuw invettende componenten. 
 
Eigenschappen 
Lithofin Cotto Easy-Clean lost met zijn oppervlakte-
actieve ingrediënten vuil op, zodat dit met het 
schoonmaakwater opgenomen kan worden. Zonder 
lagen te vormen, blijven aan het oppervlak van de 
vloer speciale verzorgingscomponenten achter. Daar-
door worden de volgende schoon-maakbeurt 
gemakkelijker en de patinavorming bevorderd. 
Bij voortdurend gebruik wordt de vloer steeds mooier 
van kleur en structuur en minder kwetsbaar. Lithofin 
Cotto Easy-Clean heeft een aangenaam frisse geur. 
Technische data: 
Dichtheid: 1,0 g/cm³ 
pH-waarde: <10,5 (Concentraat), 
                    > 8,0 (Gebruiksconcentratie) 
Uiterlijk: opaliserende, gelige gel 
Geur: aangenaam fris, citroenachtig 
Oplosbaarheid in water: volkomen 
 
Toepassing 
Te gebruiken voor regelmatige onderhoudsreiniging 
van alle vloeren van Cotto, terracotta, kleitegels, 
Terres Cuites en tegelplavuizen e.a. voor zowel 
binnen als buiten. 
 
Verwerking 
Lithofin Cotto Easy-Clean wordt altijd aan het 
schoonmaakwater toegevoegd. Een scheut, ca. 20-30 
ml per emmer (10 liter) oplossen in, indien mogelijk, 
handwarm water. Bij ernstige vervuiling iets meer 
Lithofin Cotto Easy-Clean toe-voegen. De achter-
blijvende vochtige laag laten opdrogen en niet met 
schoon water naspoelen. 
Verbruik: Afhankelijk van de mate van vervuiling is 
een emmer reinigingsvloeistof voldoende voor ca. 30-
60 m². 
 
Opslag 
Koel en afgesloten. Niet boven 25° C. Tot ca. 5 jaren 
houdbaar. 
 
Verder onderhoud 
Om van tijd tot tijd de glans op te frissen adviseren wij 
Lithofin Cotto Glansmilk in plaats van Lithofin Cotto 
Easy-Clean aan het schoonmaakwater toe te voegen. 
 
 
 

 
Milieubescherming 
Snel biologisch afbreekbaar volgens OECD-Test 301 
B. Het voldoet aan de voorschriften van de EG. 
Bevat geen fosfaat. WGK 2 volgens VwVwS van 
17.5.99.  
Opruiming: Afvalsleutel AVV 070 699*. 
Kan verdund via het riool worden afgevoerd. Verpak-
king is vervaardigd van milieuvriendelijk polyethyleen 
(PE) en is geschikt voor recycling. Uitgespoelde 
verpakkingen kunnen via inzamelsystemen (zie aan-
wijzing op etiket) opgeruimd worden.  
 
Veiligheid 
Ingrediënten: < 5% anionogene, < 5% niet-ionogene 
oppervlakte-actieve stoffen, 5-15% natuurlijke zepen, 
geurstoffen (geraniol, citral, citronellol, limonene), 
hulpstoffen. 
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten 
aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP): 
Symbol GHS 07, waarschuwing 
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik 
van kinderen houden. 
Oogbescherming/gezichtsbescherming dragen. Bij 
aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ 
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

ADR2015: aanduidingen voor transport 

VE VE-aanduiding gegevens op transportdocument 

a) b) -- geen 

 
Verpakking 
a) 1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos) 
b) 5 liter container (2 st. 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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