
Lithofin KF Klinkeröl за неглазирани клинкерни настилки

Описание:
Специален продукт от продуктовата гама
LITHOFIN за клинкери, плочки и керамика.
Lithofin KF Klinkeröl съдържа висококачествени
масла и маслени субстанции. Готов за употреба. Без
мирис. Не съдържа разтворители.

Свойства:
Lithofin KF Klinkeröl прониква в порите, засилва и
освежава естествения цвят. Продуктът съживява
повърхностите, намалява склонността към
замърсявания и чувствителността към петна и
улеснява се почистването. Не се обраузва
повърхностен филм и гланц.
Технически данни:
Плътност: около0,85g/cm³
Външен вид: течен, бистър, бледо жълт
Миризма: неспецифична, ароматен
Точка на горене: >100°C.

Област на приложение:
За освежаване и засилване на цвета на матови
неглазирани клинкерни плочи, плочи от теракота
и тухлени плочи и подобни керамични
повърхности.
За стена и под при вътрешно приложение.
Указание: Не е подходящ за повърхности,
изложени на температури над 40°C (напр.
печки).

Обработване:
Основата трябва да бъде хигроскопична, суха
(време за изчакване при нови настилки – около 3
до 6 седмици, след почистване – около 2 дни) и
чиста. Lithofin KF Klinkeröl се нанася тънко с
четка, валяк или кърпа и се оставя да действа.
При силно хигроскопични основи процедурата
да се повтори след няколко дни.
Да се има предвид: Lithofin KF Klinkeröl се нанася
върху повърхността, остатъчният препарат да се
отстрани с кърпа. Глазирани повърхности не
могат да се третират. В случай на съмнение да
се направят пробни площи.

Разходна норма: около 5-10 m²/L в зависимост от
хигроскопичността на основата.

Трайност:
При вътрешно приложение и правилно третиране
действието трае много години. При външно
приложение е необходимо периодично нанасяне,
поради климатичните влияния

Последващо третиране:
При почистване да не се използват силни
обезмасляващи препарати. С Lithofin KF
Wischpflege или Lithofin GLASTILAN значително се
удължава и подпомага действието на  Lithofin KF
Klinkeröl.
Съхранение:
На сухо и хладно до около 4 години.

Опазване на околната среда:
Да не попада в канализацията.
Изхвърляне на отпадъците: Остатъците от
продукта са специален отпадък. Опаковката е
изработена от екологичен полиетилен и може да
се рециклира. Измитата опаковка може да се
изхвърля в контейнери за рециклиране.

Указания за безопасност:
Да се пази далеч от деца.
Съдържание: минерални масла, помощни
вешества.
Наредба за опасните вещества: Обозначение
съгласно директива на ЕС 1999/45/ЕС: няма.
ADR2003/GGVSE: продуктът не е опасен.

Опаковки:
1 L бутилка с предпазител от деца (10 бр. в кашон)
5 L бутилка (2 бр. в кашон)

Производител: LITHOFIN-Produkte GmbH, Deutschland
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