
MN Grundreiniger
základní čistící prostředek pro veškerý přírodní kámen a beton

Popis:
Speciální produkt z programu Lithofin pro mra-
mor, přírodní a betonovou dlažbu (MN). 
Jemně alkalický čistící koncentrát bez rozpouš-
tědel, bez zápachu. Produkt obsahuje optimál-
ně zvolenou kombinaci čistících složek pro opti-
mální účinek.
Vlastnosti produktu:
Lithofin MN Grundreiniger rozpouští a odstraňu-
je olejové a mastné skvrny, zbytky od údržbo-
vých prostředků na podlahy, leštících filmů, leh-
kých voskových filmů a odolných všeobecných 
znečištění. 

Oblast použití:
K základnímu čištění ploch z leštěného, jemně 
broušeného či hrubého mramoru a přírodního 
kamene všeho druhu. Výborně se hodí pro pří-
ležitostné základní čištění silně namáhaných, 
znečištěných ploch. Pro závěrečné čistění 
nových krytin na stavbě. Má podpůrný účinek při 
odstraňování cementového závoje z leštěného 
mramoru.
Pro interiér a exteriér.
Zpracování:
Lithofin MN Grundreiniger zřeďte dle znečiště-
ní v poměru cca. 1:10 s vodou, kterou plochu 
vytřete. Při silnějším znečištění použijte v neře-
děném stavu či v poměru až 1:5 a vmasírujte do 
plochy kartáčem.  Po uplynutí doby působení

Lithofin

Technická data: 
Hustota: cca. 1,0 g/cm³
Vzhled: čirý, nažloutlý
Aroma: nezapáchající
PH- hodnota: cca. 10
Bod vzplanutí: není
Rozpustnost ve vodě: úplná

cca. 10 - 20 min. prokartáčujte a stáhněte pomocí 
pryžové stěrky. Poté řádně omyjte čistou vodou. 
Lithofin MN Grundreiniger nenechte zaschnout, 
příp. můžete na plochu přidat trochu vody a zno-
vu prokartáčovat. Při silnějším znečištění postup 
opakujte, příp. opakujte s vyšší koncentrací.
Upozornění:
Zamezte styku produktu s citlivými plochami, 
jako např. čerstvé laky, dřevo, tapety apod. Před 
použitím proveďte zkoušku.
Vydatnost:
cca. 5 - 10m² / litr dle znečištění, 
přes 30 m² / litr při použití ve zředěném stavu.
Doporučení:
K odstranění voskových vrstev apod. doporuču-
jeme Lithofin LÖSEFIX. Pro odstranění cemen-
tového závoje a zabarvení rzí u granitu a ruly je 
vhodný Lithofin MN Zementschleier- und Ros-
tentferner.

Skladování:
V uzavřeném balení v chladu až 3 roky. Teplota 
nesmí být vyšší než 25°C.

Ochrana životního prostředí:
Obsažené tenzidy jsou odbouratelné dle WRMG. 
Bez fosfátů. WGK 2 dle VwVws z 17.5.99.

Likvidace: 
Kód odpadu: 07 06 08. Do odpadu je mož-
no vylévat pouze zředěný produkt. Balení je z 
recyklovatelného polyetylenu (PE), nezávadné-
ho pro životní prostředí. Vymyté nádoby předej-
te sběrné službě (viz etiketa).



ADR2003/GGVSE: označení pro transport: 
nejedná se o nebezpečné zboží. 

Balení:
a) 1l láhev s dětskou pojistkou (10ks v kartonu).
b) 5l kanystr (2ks v kartonu).
c) 10 l kanystr (jednotlivě)

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o., Bauerova 10, 60300 Brno, 
tel.: +420 541249922, fax: 00541213962, e-mail: ardex@ardex.cz, www.ardex.cz
Výrobce: LITHOFIN AG, D-73240 Wendlingen, e-mail: info@lithofin.de, www.lithofin.com

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 verze 
technických listů.

Váš odborný velkoobchod:

Lithofin

Bezpečnost: 
Obsažené látky: < 5% neionické tenzidy,  pomoc-
né látky.
Ustanovení o nebezpečných látkách: 
označení dle směrnice EU 1999/45/EU:Xi, 
dráždivý. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. V případě požití ihned vyhledejte 
lékaře a ukažte mu tento list či etiketu.
Upozornění: Tak jako u všech čistidel je nutné 
zabránit dlouhodobému kontaktu prostředku s 
kůží či použít ochranné rukavice.
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