Technical Information Art.-No.189-

Lithofin MN Easy-Clean til kjøkkenbenker og andre steinplater
Beskrivelse
Et spesialprodukt fra LITHOFIN-program for marmor,
natur- og betongstein (MN).
Mildt alkalisk innstilt bruksferdig rengjøringsprodukt
basert på spesielle rengjørings- og pleiestoffer.
Egenskaper
Effektive virkestoffer løser smuss, olje og fett raskt
opp, slik at det er mulig å vaske raskt uten å etterlate
seg striper. Samtidig sørger additiver for at middelet
har en beskyttende effekt ved regelmessig bruk, og at
impregneringen ikke blir skadet. Dermed kan flaten
holde seg fin og uten flekker lenge. Lithofin MN EasyClean etterlater seg en behagelig duft.
Henvisning: Lithofin MN Easy-Clean bevarer og
støtter effekten av beskyttelsen på flater som er
impregnert med Lithofin Fleckstop.
Tekniske data:
Tetthet: Ca.1,0 g/cm³
pH-verdi: Ca. 8
Utseende: Tyntflytende, uten farge, klar
Lukt: Frisk, parfymert
Løsbarhet i vann: God, fullstendig
Bruksområde
Til regelmessig, daglig rengjøring av alle
natursteinflater som kjøkkenbenker, bordplater og i
hele sanitærområdet. Særlig egnet til bruk på marmor,
kalkstein og (kvarts-) kompositt. Egner seg også
svært godt til keramikk, glass og kunststofflater. Ideell
til rask rengjøring innimellom.
Fremgangsmåte
Spray Lithofin MN Easy-Clean på hele flaten. Etter
kort innvirkning tørker du av med en rengjøringsklut.
Tørk ev. etter med en tørr klut.
Obs.: Må ikke sprayes på varme flater.
Rekker til: Opp til ca. 40m² per liter.
Henvisning: Til skitne overflater anbefaler vi Lithofin
MN Power-Clean.

Miljøvern
Tensidene er i henhold til WRMG biologisk
nedbrytbare. Inneholder ingen fosfater.
WGK 1 ifølge VwVwS av 17.5.99
Avfallshåndtering: Forpakningen er av miljøvennlig
polyetylen (PE) og gjenvinnbar. Skylte forpakninger
leveres på gjenvinningsstasjon.
Sikkerhet
Egnet til flater der man tilbereder matvarer. Ingen
helsemessige farer ifølge kontrollrapport fra LGA
Nürnberg.
Som ved alle rengjøringsmidler må man unngå
kontakt over lengre tid ved sensibel hud, eller bruke
gummihansker. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Innholdsstoffer ifølge VO(EG) Nr.648/2004: Under
5 % anioniske tensider, metylisotiazolinoner,
Metylklorisothiazolinone, parfyme.
Merking iht. VO(EG) Nr.1272/2008(CLP):
Ingen.
ADR 2015: Merking for transport
VE
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Opplysninger på
forsendelsesdokumentasjon
ingen

Forpakningsenheter (VE)
a) 500ml-flaske med spray (10 Stk. i kartong)
b) 1-liter-flaske uten spray som påfyll (10 Stk. i
kartong)
Please Note: statements concerning environmental and safety issues
refer to the product as delivered (concentrated).
This information should be considered to be informal and non-binding.
The products must be used according to local conditions and materials.
Always test the product in an inconspicuous area. (GB3.18gps/6.15)

Anbefaling
Natursteingulv må vaskes regelmessig med fuktig
klut. Følgende pleiemetode er særdeles bra for
marmorgulv:
Til vask 3-4 ganger Lithofin MN Wash & Clean og
deretter 1 gang Lithofin MN Glanspleje.
Lagring
Kjølig og lukket. Ikke over 25°C;
Kan lagres i opp til ca. 3 år.
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