
Popis:
Speciální produkt z programu LITHOFIN pro klinker, dlaž-
bu a keramiku (KF) a sanitární oblast.
Koncentrovaný, alkalický, čisticí produkt bez rozpouště-
del. Obsahuje aktivní čisticí substance a speciální přísa-
dy, rozpouštějící mastnotu a nečistoty.

Vlastnosti:
Lithofin KF Fugenreiniger rozpouští organická znečiště-
ní, obzvláště oleje a mastnotu a tím i nečistoty; spáry a 
dlažba či obklady jsou tak snadno udržovatelné v čistém 
a hygienickém stavu. 

Technická data:
Hustota: cca.1,0 g/cm³
Hodnota pH: cca. 12
Vzhled:  tekutý, čirý, nahnědlý
Aroma: nespecifické,
Rozpustnost ve vodě: zcela rozpustný

Oblast použití:
Pro oživení původní barvy spár a řádnému čištění a 
odmaštění spár v kuchyni a koupelně. Vhodné také pro 
čištění pečících plechů, pánví apod.

Zpracování: 
Víčko s produktem Lithofin KF Fugenreiniger nalijte na 
vlhkou houbu a na znečištěnou plochu a nechte působit 
cca. 10-15 min. Při silnějším znečištění aplikujte v neře-
děném stavu, nechte déle působit a podpořte kartáčem. 
Vždy spláchněte dobře vodou.

Upozornění: Doporučujeme provést zkoušku. Nepouží-
vejte na plochy, které jsou citlivé na alkálie, jako např. leš-
těný mramor, eloxal, lakované plochy apod. Nepoužívejte 
na horké plochy.

Vydatnost: až cca. 10m2/litr

Skladování:
V uzavřeném balení v chladu a suchu cca. 3 roky. Neskla-
dujte při teplotách nad 25°C. 

Ochrana životního prostředí:
Nevylévejte do odpadních vod. WGK1 dle VwVwS z 
17.5.99

Prostředek na čištění spár - vytváří čisté spáry

Likvidace: odpadový klíč AVV 07 0608*.
Do kanalizace vylévejte pouze v silně zředěném stavu. 
Zbytky produktu patří do zvláštního odpadu. Balení je z 
recyklovatelného polyethylenu (PE), šetrného k životní-
mu prostředí. Čisté a vymyté nádoby odevzdejte sběr-
né službě (viz pokyny na obalu).

Bezpečnost:
Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsažené látky: 
< 5% anionické tenzidy, < 5% neionické tenzidy, alkálie, 
vonné a pomocné látky. UBA 0790 0063.

Předpis o nebezpečných látkách: 
označení dle směrnic EU 1999/45/EG: dráždivý. Dráž-
dí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě 
požití ihned vyhledejte lékaře a ukažte mu obal nebo 
označení.
ADR2003/GGVSE: žádné, jedná se o omezené 
množství.

Balení: 
500 ml láhev s dětskou pojistkou (10ks v kartonu)

LITHOFIN KF Fugenreiniger

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro 
zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou 
však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance 
vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob 
provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí ver-
ze technických listů.

Váš odborný velkoobchod:


