
 

 

 

 

                  
   Lithofin Splash Stop W 053ליטופין 

 אמפרגנטור על בסיס מים

 תיאור
דוחה מים )הידרופובי( על בסיס שרשראות סיליקון דוחות מים. המוצר נטול ממסים, בעל אמפרגנטור 

 גוון המשטח מזערי אם בכלל.ריח קל ומתאים לשימושים רבים. פשוט, מהיר ובטוח ליישום, שינויי 

 תכונות
אינו רגיש לרטיבות בתשתית, חודר היטב למשטחים סופגים  Lithofin Splash StopW 053ליטופין 

והופך חומרים מינרליים לדוחי מים. אחרי טיפול, מים וחלקיקי לכלוך מומסים במים לא חודרים לתוך 
ים נותרים נקיים זמן ממושך יותר, פחות התשתית, אלא נשארים על פני השטח.  פני השטח המטופל

כמעט  תרגישים ללכלוך וקלים יותר לתחזוקה. החדירות לאדים )"כושר הנשימה"( של המשטח נשמר
ללא שינוי. מראה פני השטח אינו משתנה או משתנה באופן מינימלי בלבד. המוצר עמיד בפני קרינת 

UV .ואינו מצהיב  
שנים, בהתאם לכמות המיושמת, סוג התשתית ומידת השחיקה  5: הטיפול נשאר יעיל עד עמידות

  הכללית. לאחר שההשפעה מתחילה לפוג, ניתן לחדש את הטיפול.
  :נתונים טכניים

  גרם לסמ"ק 1 -כ  צפיפות:
  13 -כ  :pHערך 

  לא ישים נקודת הבזקה:
  חסר צבע, שקוף  מראה:

  לא ספציפי  ריח:
 מסיס מסיסות במים:

 שימושים
משטחים סופגים כגון גרניט, אבן חול ואבנים טבעיות אחרות, אריחי בטון, חרס, קלינקר וכד' הופך 

מתאים לשימוש פנימי  Lithofin Splash StopW 053לדוחי מים ולכלוך )טיפול הידרופובי(. ליטופין 
  וחיצוני.
  : אינו מתאים לאבן גיר מלוטשת ובטון טרי.דגשים

 Lithofin MN Stain 166או ליטופין  Lithofin STAINSTOP W  053ופין : יש לטפל ברצפות בליטהמלצות

Stop.טיפולים אלה יהפכו את פני השטח לדוחי מים ושמן, ויקלו על תחזוקתם . 

  הוראות שימוש
  על פני השטח להיות סופגים, נקיים ויבשים. כלים מתאימים: מברשת, רולר או מרסס.

לו לחדור את פני השטח. לטפל באזורים נרחבים במקטעים  ליישם את המוצר באופן אחיד ולאפשר
ופסי קטנים. על משטחים סופגים מאוד ניתן ליישם פעם שנייה )רטוב על רטוב(. להימנע משלוליות 

דקות. להגן על פני השטח המטופלים מפני  10מריחה. להסיר שאריות על ידי ניגוב פני השטח לאחר 
  שעות. 8גשם למשך 

ן לטפל במשטחים שאינם סופגים ) כגון משטחים מזוגגים או רטובים(. ככל שפני השטח לא נית :דגשים
המטופלים יבשים יותר, כך התוצאות תהיינה טובות יותר. ליעילות אופטימלית לייבש את פני השטח 

. להגן על זכוכית, משטחים 25°Cלחלוטין. אין להשתמש כאשר טמפרטורת פני השטח עולה על 
  ים סינתטיים או רגישים אחרים מפני נתזים. לנקות כלי עבודה במים.מלוטשים, חומר

ימים. אין לכסות את פני  3-2( הטיפול יעיל באופן מלא לאחר 20°Cדקות )ב  60עד  30 :זמן ייבוש
  השטח במהלך זמן זה.

 3כ -סתמ"ר, אבן חול מחוספ 8-5כ -מ"ר, קלינקר  25-10כ  -: גרניט או אבן בטוןליטר 1-ל כושר כיסוי
 מ"ר לליטר, בהתאם לפני השטח.
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 חיי מדף /אחסון
כפור. חיי מדף : כשנתיים. יש להשתמש במיכלים  קריר ונטול לאחסן באריזות סגורות ובמקום

 שנפתחו ללא דיחוי.

  שמירה על איכות הסביבה
  אורגניים. התכולה מתכלה ביולוגית. נטול ממסים

( ידידותי לסביבה. ניתן למחזר מיכלים נקיים דרך מערכות PE: המיכלים עשויים מפוליאתילן )סילוק
 איסוף.

  בטיחות
  : סיליקונאטים, מים, חומרי עזר.תכולה

מגן/ ביגוד  גורם לכוויות קשות בעור ונזק לעיניים. להרחיק מהישג ידם של ילדים. חובה ללבוש כפפות
: לשטוף בזהירות במים במשך מספר במקרה של חדירה לעינייםמגן/ הגנה לעיניים/ הגנה לפנים. 

 למרכז רעליםדקות. להסיר עדשות מגע אם יש ואם קל לעשות זאת. להמשיך לשטוף. להתקשר מיד 
לתקנות או לרופא. לאחסן במקום נעול. לסלק את התכולה והמיכל באתר פסולת או מיחזור בהתאם 

 המקומיות והלאומיות.

 

 אריזה
 בקרטון( 10ליטר עם פקק בטחון ) 1בקבוק  (א
 בקרטון( 2ליטר ) 5מיכל  (ב

 
 הגבלות 

הצהרות בנוגע לבטיחות והגנת הסביבה מתייחסות למוצר כפי שהוא )מרוכז(. מידע זה 
 פורמלי ולא מחייב.

שלא קיים ניסיון קודם יש להתאים את השימוש לסוג המשטח ולדרישות הטיפול.  במקרה 
 עם המוצר או במקרים של ספק כלשהו, יש לבדוק את המוצר באזור נסתר וניטראלי.

 (GB 8.15gps/6.15) 

 

 שירותים טכניים

 סיוע טכני
 04-6230000מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון: 

 04-6231100או לפקס: 
 info@orantechg.comאו לדוא"ל: 

www.orantechg.com 
www.lithofin.de 
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