
Puhdistusaine
et ja käsittely

Litoshine EVO
NEUTRAALI YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN PUHDISTUSAINE
KAIKILLE PINNOILLE. EI EDELLYTÄ HUUHTELUA

KUVAUS Litoshine EVO vesipohjainen neutraali pesuaine, jonka ekologiset materiaalit ovat kasviperäisiä ja nopeasti biohajoavia.
Pesuaine ei ole vaarallinen ihmisten terveydelle eikä ympäristölle.
Sopii kaikkien pintojen päivittäiseen puhdistukseen ja erityisesti vähän absorboivien lattioiden, kuten keramiikka-,
kuivapuriste-, parketti- ja hartsilattioiden, puhdistukseen.
Sen koostumus ei sisällä vahaa eikä liuotinaineita, eikä saa aikaan pintapatinoita taaten erinomaisen puhdistuksen
tason ja raikkaan puhtaan tuoksun.

EDUT •  Monipuolinen, voidaan käyttää kaikkiin pintoihin
•  Erinomainen puhdistusteho
•  Vesipohjainen tuote
•  Ei jätä jälkiä eikä edellytä huuhtelua
•  Miellyttävä tuoksu
•  Tuotteeseen ei kohdistu kuljetuksen vaaraluokitusta

PAKKAUKSET Pullot 1 l (12 kappaleen laatikot)

KÄYTTÖTARKOITUS Sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön.
Neutraalin koostumuksensa ansiosta tuotetta voidaan käyttää mihin tahansa pintaan ja herkimpiinkin pintoihin ilman,
että vaarana on pinnan vaurioituminen.
Tyypilliset käyttöesimerkit ovat esimerkiksi keramiikan, kuivapuristelaattojen, hiottujen tai kiillotettujen, keramiikka- tai
lasimosaiikkien, parketin ja Spaziocontinuo®-tuotevalikoiman hartsilattioiden tavallinen puhdistus.
Jos käytetään oikeassa pitoisuudessa, huuhtelua ei tarvita: suositellaan kaikille pinnoille, joiden imukykytaso on matala
tai olematon.

KÄYTTÖ Tuote on tiiviste, ja se on laimennettava vedellä ennen käyttöä.
Kaada 1–2 korkillista 5 litraan vettä (sankoon) vähemmän imeville pinnoille tai 2–3 korkillista luonnonkiville ja
cottopinnoille.
Pese lattia tavallisin menetelmin joko käsin tai koneella.
Jos tuotetta käytetään suositelluina pitoisuuksina, huuhtelua ei tarvita.

VAROITUKSIA •  Lisää tuote lämpötiloissa välillä +5°C ja +35°C
•  Älä käytä tuotetta liian suurena pitoisuutena jäämien estämiseksi
•  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
EI VAARALUOKITTELUIDEN ALAINEN VOIMASSA OLEVIEN LAINSÄÄDÄNTÖMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.

TUNNISTUSTIEDOT Olomuoto Kirkas nestemäinen

Väri Väritön
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Haju Viileä

Tariffinimike 34029090

Säilytysaika 36 kuukautta alkuperäisissä pakkauksissa pois lämmönlähteistä
ja suorasta auringonvalosta. Ei siedä jäätymistä.

KÄYTTÖTIEDOT Biohajoavuus (art.2 ja 4 laki 136 26/04/83) > 95 %

Syttyvyys EI

pH 7,0 - 8,0

Ominaispaino 1,01 kg/l

Käyttö Moppi, liina tai lattianpesukone

Sallittu käyttölämpötila +5°C - +35°C

Menekki 900–1000 m2/l

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

Scheda n. 407
Revisione n. 1
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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