Technische Informatie

Art.-No. 173-

Lithofin MN Wash&Clean voor alle natuursteen oppervlakken
Beschrijving
Een speciaalproduct uit het LITHOFIN-programma
voor marmer, natuur- en betonsteen (MN).
Mild alkalisch reinigingsconcentraat op basis van
hoogwaardige natuurlijke zepen en speciale
reinigings- en onderhoudsbestanddelen.

Aanbeveling
Natuursteen vloeren moeten regelmatig worden
gedweild. Bv. een bewezen onderhoudsmethode voor
gepolijst marmer is: bij het dweilen 3-4 maal Lithofin
MN Wash&Clean en dan 1 maal Lithofin MN Glans en
Schoon gebruiken.

Eigenschappen
Hoogactieve werkzame stoffen maken vuildeeltjes los
van het oppervlak en houden deze tijdens het reinigen
vast, zodat ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd.
De achterblijvende, flinterdunne onderhoudsfilm is vrij
van was en vormt geen lagen. Wel zorgt het product
ervoor dat de vloer er - bij regelmatig gebruik - mooier
gaat uitzien, doordat kleur en structuur van het
oppervlak benadrukt wordt. Lithofin MN Wash&Clean
heeft een aangename geur.
Opmerking: Lithofin MN Wash&Clean versterkt en
ondersteunt de bescherming van met Lithofin MN
Vlekstop geïmpregneerde oppervlakken.
Technische data
Dichtheid: ca.1,0 g/cm³
pH-waarde:<10,5 (concentraat), >8 (verdund)
Uiterlijk: dik vloeibaar, opaliserend
Geur: fris, geparfumeerd
Oplosbaarheid in water: goed, volledig

Opslag
Koel en afgesloten. Niet boven de 25 °C;
tot ca. 5 jaar houdbaar.

Toepassing
Voor regelmatig onderhoud van alle marmeren en
natuurstenen op vloer en wand, voor tafels,
vensterbanken, aanrechtbladen etc.
Ondergronden: Alle natuursteen zoals carrara,
travertin, Solnhofener natuursteen, jura-marmer,
porfier, serizzo, zandsteen en betonsteen. De
oppervlakken mogen gepolijst, geslepen of ruw zijn,
geïmpregneerd, verzegeld of onbehandeld.
Verwerking
Voeg Lithofin MN Wash&Clean altijd toe aan het
dweilwater. Eén scheutje (ca. 20 g) per emmer
lauwwarm water. Bij de eerste behandeling, bij
poreuze of sterk vervuilde oppervlakken iets meer
gebruiken.
De achterblijvende vochtige laag niet met schoon
water naspoelen.
Opmerking: Voor sterke vervuiling bevelen wij Lithofin
MN Vuiloplosser aan.
Verbruik
Lithofin MN Wash&Clean is een concentraat dat zeer
zuinig is in het gebruik.
Bij grote oppervlakken die dagelijks met schrobzuigmachine worden gereinigd, moet rekening worden
gehouden met een maandverbruik van ca. 3 l/100 m².

Milieubescherming
Lithofin MN Wash&Clean is milieuvriendelijk, omdat
het biologisch afbreekbaar is volgens test OECD 301
B. De reinigende bestanddelen voldoen ruim aan de
wettelijke bepalingen en zijn daarom volgens WRMG
voor meer dan 80% biologisch afbreekbaar. Bevat
geen fosfaten.
Opruiming: Verpakking is vervaardigd van
milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en recycleerbaar.
Uitgespoelde verpakkingen kunnen via
inzamelsystemen (zie aanwijzing 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 07, waarschuwing
Concentraat veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten
het bereik van kinderen houden. Beschermende
handschoenen/ oog-bescherming dragen. BIJ
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met
water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen.
ADR2015: aanduidingen voor transport
VE
VE-aanduiding
gegevens op transportdocument
a) b)
-geen

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