
Popis:
Speciální produkt ihned připravený k použití z řady LITHOFIN. 
Alkalický produkt univerzálně použitelný pro trvalé odstranění li-
šejníků. Lišejníky jsou vysoce vyvinuté systémy hub a řas, které 
jsou téměř nezničitelné. Produkt LITHOFIN narušuje symbiózu 
hub a řas, což umožňuje spolehlivé a dlouhodobé odstranění.

Vlastnosti:
Spolehlivě odstraňuje lišejníky a jiná dlouhodobá znečištění.

Technické údaje:
Hustota: 1,2 g/cm³  Hodnota pH: cca 14
Vzhled: čirý, kapalný  Pach: neurčitý
Rozpustnost ve vodě: úplná

Oblast použití:
Odstraňuje lišejníky z dlažby, klinkeru, keramiky, přírodního a 
umělého kamene a krytin odolných vůči alkáliím. Působí rychle 
a může být použit pouze na znečištěnou oblast.

Použití:
Lithofin přípravek pro odstranění lišejníků se aplikuje na suchou, 
postiženou oblast a zapracuje do lišejníku pomocí kartáčování. 
Nechte vyschnout - v případě potřeby přidejte větší množství 
produktu. Nechte působit 30 minut. Potom odstraňte mrtvé lišej-
níky pod kartáčem a dobře opláchněte vodou. Po dalších 5-10 
minutách několikrát opláchněte velkým množstvím vody. V pří-
padě potřeby opakujte proces a nechte přípravek působit déle.
Poznámka: Pro bodové aplikaci doporučujeme vyčistit celý po-
vrch pomocí přípravku Lithofin MN Außenreiniger.

Upozornění: Doporučujeme předem vytvořit zkušební plochu na 
nenápadném místě. Vyhněte se přímému kontaktu s rostlinami 
nebo je omyjte velkým množstvím vody. Nenanášejte na dřevo, 
hliník, eloxovaný hliník, zinek, leštěný mramor nebo vápenec, 
malované povrchy, některé plasty, asfalt a jiné citlivé materiály. 
Neaplikujte na vyhřívané povrchy nebo prudké sluneční záření. 
Pracovní teplota: 15-25 ° C
Vydatnost: až 10 m² / litr

Skladování:
V chladu, suchu a originálním uzavřeném balení skladovatelný 
cca 3 roky.

Ochrana životního prostředí:
Obsažené povrchově aktivní látky jsou biologicky odbouratelné. 
Třída ohrožení vody 1. Bez fosfátů, formaldehydu, PCB apod. 
N-75352

Likvidace: Kód odpadu AVV 060204 *. Kontejner je vyroben z 
ekologického polyethylenu (PE) a je recyklovatelný. Vyprázdně-
né obaly lze likvidovat pomocí systémů pro sběr odpadu.

Bezpečnost:
Biocidy používejte bezpečně. Před použitím si přečtěte značení 
a informace o výrobku.
Složky podle nařízení (ES) č. 648/2004:
<5% kationtové povrchově aktivní látky, alkálie,
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): Symbol 05, 
nebezpečí - obsahuje hydroxid draselný. Může být korozivní pro 
kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý 
pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte 
ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu ob-
ličeje. PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvra-
cení. POKYNY PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyplachujte opatrně vodou 
několik minut. Pokud je to možné, odstraňte kontaktní čočky. 
Pokračujte ve vyplachování. Udržujte uzamčené. Obsah a obaly 
odneste na vhodnou skládku nebo do recyklačního zařízení v 
souladu s místními a národními předpisy.

ADR2015: Označení pro transport:
VE: údaje uvedené v přepravních dokumentech: žádné, protože 
se jedná o malé množství.

Jednotkové balení:
lahev s bezpečnostním uzávěrem o objemu 1 L (10 ks v kartonu)

Upozorňujeme, že informace o ochraně životního prostředí a bezpečnosti se vzta-
hují na (koncentrovaný) produkt. Při správném zředění se klasifikace může změnit. 
Tyto informace jsou pouze doporučení. Použití produktů musí být přizpůsobeno 
místním podmínkám a typu ošetřovaného povrchu. Neexistují žádné všeobecně 
platné podmínky, produkt vždy nejdříve vyzkoušejte na nenápadném místě.

Lithofin Flechtenentferner
Přípravek pro odstranění lišejníků

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o., Jihlavská 7, 625 00 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


