
Technische Informatie  Art.-No 342- 

Lithofin LEV oplosmiddelhoudende verwijderaar voor coatings

Beschrijving 
Een speciaal product uit het LITHOFIN-programma. 
Sneldrogend, gebruiksklaar reinigingsmiddel met zeer 
effectieve oplosmiddelen.  

Eigenschappen 
Lithofin LEV lost coatinglagen, was, olie, vet, teer, 
bitumen en andere organische verontreinigingen zoals 
verse verf, houtlazuren, uitgeharde resten van 
onderhoudsmiddelen op stenen vloeren e.d. Deze 
kunnen dan direct afgeveegd worden, zonder 
nabehandeling met water. 
Technische gegevens: 
Dichtheid: ca. 0,9 g/cm3     
Uiterlijk: vloeibaar, helder, kleurloos 
Geur: fruitig 
Vlampunt: ca. -4°C  (c.C.) 
Oplosbaar in water: nee 

Toepassingsgebied 
Voor het verwijderen van verontreinigingen van 
oplosmiddelbestendige ondergronden zoals alle 
natuursteen en kunststof oppervlakken, keramiek, 
plavuizen, klei- en klinkerplaten, betontegels e.d. 
Geschikt voor binnen en buiten. 
Ook zeer geschikt voor het ontvetten. 

Verwerking 
Lithofin LEV onverdund op het droge oppervlak 
aanbrengen en verdelen, max. 5 minuten laten 
inwerken. Voordat het helemaal is opgedroogd, met 
een droge schone doek afvegen. Grotere 
oppervlakken per segment behandelen. De procedure 
in geval van hardnekkig vuil eventueel herhalen. 
Houd er rekening mee, dat het product binnen 5 
minuten is opgedroogd. 
Let op! Het oppervlak mag niet warmer dan 25°C zijn. 
Vloerverwarming uitschakelen. Niet op 
oplosmiddelgevoelige materialen zoals rubber, verf, 
verse lak, asfaltplaten, diverse kunststoffen e.d. 
gebruiken.  
Opmerking: Voor het reinigen van grote oppervlakken 
adviseren wij Lithofin LÖSEFIX.  
Rendement: ca. 3 - 5 m²/liter. 

Opslag 
Goed afgesloten, koel en droog bewaren. Niet bij 
temperaturen boven 25°C,  
kan tot max. 5 jaar worden bewaard. 

Milieubescherming 
De tensiden zijn biologisch afbreekbaar 
overeenkomstig WRMG. Bevat organische 
oplosmiddelen, geen CFK's. WGK 1 conform VwVwS 
van 17-5-99. 
Afvalverwerking: Afvalcode AVV 07 01 04*. Het 
reservoir is van milieuvriendelijk vertind blik en 
recyclebaar. Schone, droge reservoirs kunnen met het 
potentieel recyclebaar afval (zie instructie op het 
etiket) afgevoerd worden. 

Veiligheid 
Tijdens en na de verwerking voor een goede ventilatie 
zorgen. Niet in ruimten verwerken, waarin 
levensmiddelen in geopende of dunne verpakkingen 
worden bewaard. 
Ingrediënten: Ethylacetaat, additieven.  
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten 
aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):  
Symbol GHS02, 07, gevaar 
Bevat ethylacetat. Licht ontvlambare vloeistof en damp. 
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of 
duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een 
droge of een gebarsten huid veroorzaken. Buiten het bereik 
van kinderen houden. Verwijderd houden van 
warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. 
In goed gesloten verpakking bewaren. NA INSLIKKEN: 
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts 
raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking 
afvoeren volgens plaatselijke en landelijke regelgeving. 

ADR2015: aanduidingen voor transport 
VE VE- aanduiding gegevens op transportdocument 

a) LQ geen, want beperkte hoeveelheid (LQ) 

b) 3, UN1173 UN 1173, Ethylacetat, 3, VG II, (D/E) 

Verpakking (VE) 
a) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
b) 30-liter container ()

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/gps/6.15)
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