
Puhdistusaine
et ja käsittely

Litoclean EVO
HAPAN KALKKIA POISTAVA PUHDISTUSAINE
KERAAMISTEN PINTOJEN PUHDISTUKSEEN. TEHOKAS
SEMENTTISAUMAUSJÄÄMIEN JA ORGAANISTEN
JÄÄNTEIDEN POISTOON.

KUVAUS Litoclean EVO on hapan pesuainetiiviste, joka on tarkoitettu työmaan puhdistukseen.
Tuote on valmistettu inhiboiduista hapoista ja erikoispesuaineista. Se korvaa perinteiset hapot ja saa aikaan entistäkin
paremmat tulokset juuri asennettujen keramiikkapintojen perusteellisessa puhdistuksessa.

EDUT •  Vesipohjainen tuote
•  Soveltuu suolaa sisältävien orgaanisten aineiden jäänteiden poistoon
•  Ei aggressiivinen sementtisaumauksille. Ei muuta saumojen väriä
•  Erinomainen puhdistusteho
•  Miellyttävä tuoksu
•  Tuotteeseen ei kohdistu kuljetuksen vaaraluokitusta

PAKKAUKSET Pullot 1 l (12 kappaleen laatikot)

KÄYTTÖTARKOITUS Soveltuu sementtijäämien, sementtitiivisteaineiden, suola- ja kalkkijäämien, maalin ja kalkin poistoon
keramiikkalaatoilta, kuivapuristelaatoilta, lasimosaiikilta, terrakotasta ja antiikkikäsitellyltä marmorilta jne. sekä sisä- että
ulkotiloissa ja sekä lattialta että seinältä.
Oikeaoppisesti käytettynä tuote ei vaurioita saumauksia, jotka on tehty perinteisillä sementtitiivisteaineilla. Kykenee
poistamaan mahdolliset orgaaniset jäänteet, joita pintaan voi syntyä, jolloin saumausväri on kauniin yhtenäinen.

KÄYTTÖ Ravista hyvin ennen käyttöä.
Tuotetta on käytettävä miltei aina laimennettuna.
Laimenna tuote suhteessa 1:1 - 1:10 kylmään veteen puhdistettavan lian ja materiaalin mukaan.
Kaada nestettä pudistettavalle pinnalle ja levitä se tasaisesti.
Anna vaikuttaa noin 5–10 minuuttia ja käytä sitten hankaavaa huopaa (tuotenro 109 GBNC) poistaaksesi loput jäämät
ja kerrostumat.
Poista pintaan jäänyt neste rätillä, kumilastalla tai nesteimurilla.
Huuhtele lopuksi runsaalla vedellä ja kuivaa huolellisesti.

VAROITUKSIA •  Älä käytä tuotetta liian suurena pitoisuutena, jotta jäämiä ei syntyisi
•  Jos lattiassa on saumoja, on hyvä odottaa vähintään 7 päivää saumauksen jälkeen ennen pesua
•  Ennen tuotteen käyttöä suojaa ovet, lukot, muovitiivisteet, huonekalut, hanat, metalliset tai PVC-materiaalista

valmistetut profiilit ja kaikki pinnat, jotka voivat vahingoittua, jos ne joutuvat suoraan kosketuksiin pesuaineiden
kanssa

•  Vaihda huuhteluvesi usein
•  Mikäli tuotetta pääsee vahingossa vuotamaan, kuivaa se pois imevällä materiaalilla (paperi, sahanpuru, vermikuliitti

yms.) ja heitä sopivaan astiaan
•  Jos kyseessä on harjatusta marmorista valmistetut pinnat, liuota tuotetta veteen suhteessa 1:10; suhde on 1:3, jos

kyseessä ovat marmorijäljitelmät
•  Älä käytä tuotetta marmoripinnoille tai muille kalkkimateriaalista koostuville kiillotetuille pinnoille, jotka voivat

kadottaa kiiltonsa
•  Kokeile tuotetta ennakkoon piilossa olevalle alueelle, jos et tunne materiaalin koostumusta tai epäilet sen

kemiallisten aineiden kestävyyttä
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•  Käytä tuotteen käsittelyn yhteydessä asianmukaista suojavaatetusta (kumikäsineet, naamari ja suojalasit). Noudata
käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja ohjeita

•  Älä käytä tuotetta sellaisiin käyttötarkoituksiin, joita ei ole mainittu tässä taulukossa.
•  Jos et ole varma, käänny Litokol S.p.A.:n teknisen tuen toimiston puoleen.

TURVALLISUUTEEN
LIITTYVÄÄ TIETOA

Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen, joka toimitetaan pyynnöstä.
AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU TUOTE

TUNNISTUSTIEDOT Olomuoto Kirkas nestemäinen

Väri Taivaansininen

Haju Hieman tuoksuva

Tariffinimike 34029090

Säilytysaika 24 kuukautta alkuperäisissä pakkauksissa pois lämmönlähteistä
ja suorasta auringonvalosta. Ei siedä jäätymistä.

KÄYTTÖTIEDOT Käsittelyaika 5–10 minuuttia

Syttyvyys EI

pH 2,1 - 2,9

Ominaispaino 1,04 kg/l

Käyttö Sieni tai valkoinen huopa

Sallittu käyttölämpötila +5°C - +35°C

Menekki 10–15 m2/l

HUOMIOT Tiedot saatu +23 °C :ssa, 50 %:n suhteellisessa kosteudessa ja ilman tuuletusta. Voivat vaihdella työmaan
erityisolosuhteiden perusteella.

Scheda n. 312
Revisione n. 5
Data: Tammikuu 2021

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente scheda tecnica, corrispondono alla nostra miglior
esperienza. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei
lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego
previsto, in ogni caso, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego
previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it
www.litokol.it
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