
Производител: LITHOFIN-Produkte GmbH, Deutschland 
Генерален представител за България:АРДЕКС ЕООД, 1164 София, ул.”Борова гора” 2 

Tel. +359(2)866 17 52, 866 01 60, Fax +359(2) 866 01 06 
office@ardex.bg, www.ardex.bg  

 

 Lithofin Resin- EX 
 
 
Описание  
Lithofin Resin- EX се състои от избрани високоефективни органични разтворители. 
В много случаи действа като заместител на препарати, които са вредни и опасни за 
околната среда. 
 
Свойства  
Lithofin Resin- EX размеква и отстранява много органични вещества и замърсявания.  
Гелообразното му състояние позволява прилагането му върху отвесни области. 
 
 Технически данни:  
Плътност: около 1, 1g/cm3  
Точка на горене:> 90°С 
рН- стойност: 2  
Външен вид: бял, пастообразен 
 
Област на приложение 
За отстраняване на епоксиден фугиращ разтвор. Изключително подходящ и за 
отстраняване на органични вещества като остатъци от смола, запечатки и слоеве, 
петна от мазнини и масла, бои, лакове, лепила, остатъци от пластмаса и др.  
За външна и вътрешна употреба.  
Основа: Всякакъв вид клинкер и керамични повърхности, груб естествен камък като 
гранит, гнайс, кварцит и бетон. 
 
Приложение  
Нанася се обилно с четка върху сухата повърхност. Оставя се да действа около 20 до 
60 минути, след което се изчетква и изплаква обилно с чиста вода.   
Почистването може да се повтори при необходимост.  
Моля, имайте предвид: Направете предварително пробна площ. Да се нанася винаги и 
само върху сухи повърхности.  
Температура на обработка/ на основата: +10° до 25°C 
Важно: Не е подходящ за полирани или шлифовани , съдържащи варовик и други 
чувствителни на киселини камъни (напр. марамор). Да се пазят чувствителни на 
органични разтворители и киселини части като лак, пластмаса, гума, цинк и др.  
 
Разход: до около 5m2/kg  
 
Съхранение: на студено, до около 2 години в оригинално затворени опаковки 
 
Указания за безопасност: 
Да се избягва контакт с кожата или да се използват гумени ръкавици.  
Вреден за здравето при вдишване или поглъщане. Дразни кожата и очите. Да се пази 
далеч от деца. При гълтане от продукта веднага да се консултира с лекар. 
 
Опаковка 
1kg- кутия (10бр. в кашон) 
5kg- кофа (2бр. в кашон) 

 


