
Puhdistusaine
et ja käsittely

Litostain Cleaner
VÄRIKKÄIDEN TAHROJEN POISTOAINE KAIKILLE
MATERIAALEILLE

KUVAUS Litostain Cleaner on geelimäinen ja vesipohjainen tahranpoistoaine, joka on tarkoitettu väritahrojen poistoon. Tuote
soveltuu käytettäväksi kaikilla materiaaleilla.

EDUT •  Vesipohjainen tuote
•  Suuri tahranpoistoteho
•  Ei muuta käsiteltyjä pintoja
•  Monipuolinen, voidaan käyttää kaikkiin pintoihin

PAKKAUKSET Pullot 0,5 l (12 kappaleen laatikot)

KÄYTTÖTARKOITUS Litostain Cleaner on monipuolinen tuote, ja se soveltuu mille tahansa keramiikka- tai luonnonkivipinnalle.
Poistaa helposti erilaiset värikkäät tahrat, esimerkiksi seuraavista: kahvi, punaviini, hedelmät, hedelmämehu, home,
levät, muste jne.
Sen viskoottinen koostumus takaa pidemmän kosketusajan tahraan ja mahdollistaa laiton myös pystysuunnassa.

KÄYTTÖ Ravista hyvin ennen käyttöä.
Tuotetta on laitettava laimentamattomana suoraan tahran päälle, minkä jälkeen sen tulee antaa vaikuttaa 10–20
minuuttia uusien tahrojen tapauksessa ja jopa yön yli, jos tahra on pinttynyt.
Poista tuote sitten puhtaalla liinalla ja huuhtele.
Jos ensimmäisen laiton jälkeen havaitaan tilanteen parantuneen, toista lisäys samalla tavalla.

VAROITUKSIA •  Lisää tuote lämpötiloissa välillä +5°C ja +35°C
•  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

•  Älä laita tuotetta kastuneille tai ylikuumentuneille pinnoille
•   Älä käytä tuotetta yhdessä muiden kemiallisten tuotteiden kanssa
•  Älä käytä öljytahrojen poistamiseksi
•  Jos pinnat ovat erittäin imukykyisiä, kostuta ne kevyesti vedellä ennen tuotteen laittoa
•  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 geeli

Väri Väritön

Haju Hypokloriitti

Tariffinimike 38249097

Säilytysaika 12 kuukautta alkuperäisissä pakkauksissa pois lämmönlähteistä
ja suorasta auringonvalosta. Ei siedä jäätymistä.
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KÄYTTÖTIEDOT

Käsittelyaika 10–20 minuutista muutamaan tuntiin

Syttyvyys EI

pH 11,0 - 12,0

Ominaispaino 1,12 kg/l

Käyttö Sieni tai valkoinen huopa

Sallittu käyttölämpötila +5°C - +35°C

Menekki Tahran koon perusteella

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

Scheda n. 402
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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