
Rozpustí rychle a snadno silikonové zbytky a usnadňuje jejich 
odstranění. Vhodný pro všechny keramické obklady odolné proti 
rozpouštědlům a kyselinám, sanitární porcelán, sklo, akrylát a 
mnoho dalšího.

Popis:
Lithofin KF přípravek pro odstranění silikonů je speciální produkt 
na bázi kyselin a organických rozpouštědel. Rozpouští téměř 
všechny typy silikonu tak, že je lze odstranit z povrchu. 

Vlastnosti:
Usnadňuje odstranění zbytků silikonů. Viskózní konzistence 
umožňuje delší dobu působení. 
Technické údaje: 
Hustota: cca 0,9 g / cm³  pH: cca 4 
Vzhled: světle-žlutý  Zápach: nespecifický 
Rozpustnost ve vodě: částečně

Oblast použití:
Odstraňovač silikonů Lithofin KF je vhodný k čištění silikono-
vých skvrn a odstraňování starých silikonových spár.

Podklady:
Všechny keramické dlaždice odolné vůči kyselinám a rozpouš-
tědlům, sanitární porcelán a sklo. Nevhodný pro přírodní a umě-
lý kámen, různé plasty, barvy a laky, barevné cementové spoje, 
dřevo, hliník apod. 

Zpracování:
Vystřihněte staré spáry, odstraňte zbytky a vrstvy co nejhlouběji. 
Před použitím dobře protřepejte láhev. Naneste štětcem přímo 
na suché zbytky nebo skvrny a vyhlaďte nebo rozdělte. Tloušťka 
vrstvy: přibližně 2 mm. V závislosti na materiálu nechte působit 
cca 1 hodinu, v případě dlouhodobých, těžko odstranitelných 
zbytků až 8 hodin. Potom stáhněte měkký silikon špachtlí a po-
vrch otřete čistým hadříkem nebo houbičkou a beze zbytku od-
straňte pomocí trochy alkoholu. Pro obzvláště tvrdé znečištění 
zopakujte proces s delší dobou působení. 
Upozornění: V případě pochybností otestujte na nenápadném 
místě. Povrchová teplota: 10-25 ° C. Před nanesením nové spá-
rovací hmoty plochu dobře odmasťte pomocí alkoholu.

Skladování:
V chladu, originálním uzavřeném balení skladovatelný cca 2 
roky.

Ochrana životního prostředí:
Třída ohrožení vody 1, mírně znečišťující. Likvidace: Kód odpa-
du AVV 070604*. Obal je vyroben z PVC. Vyprázdněné nádoby 
lze likvidovat pomocí systému sběru recyklovatelného odpadu 
(viz poznámka na štítku).

Bezpečnost:
Složky podle nařízení (ES) č. 648/2004:> 30% alifatických 
uhlovodíků, pomocných látek. Označení podle nařízení (ES) č. 
1272/2008 (CLP): Symbol GHS 05 Nebezpečí Kyselina fosfo-
rečná, 2-ethylhexylester. Způsobuje těžké poleptání kůže a po-
škození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochran-
né rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. 
PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: vyplachujte opatrně vodou několik minut. 
Pokud je to možné, odstraňte kontaktní čočky. Pokračujte ve 
vyplachování. Udržujte uzamčené.

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 500 ml (10 ks v kar-
tonu) 

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.
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