
 

 

 

 

          

 Lithofin MN Wash & Clean 173ליטופין 
 

 תיאור
 173(. ליטופין MNלשיש, אבן טבעית ומלאכותית )סדרת ליטופין  Lithofinמוצר מיוחד מקו המוצרים של 

Lithofin MN Wash & Clean עוצמה לניקוי ותחזוקה, המכיל רכיבים פעילים וחומרי ניקוי -הינו תרכיז רב
 בסיסיים עדינים ומבוסס על סבון טבעי.

 תכונות
החומרים הפעילים לוכדים את הלכלוך, ומאפשרים את הסרתו בנקל בניגוב. על האריח נותר קרום מטפח 

ימוש קבוע, מראה הריצוף משתפר הן מבחינת דק ביותר שאינו מכיל שעווה, ועל כן אינו צובר שכבות.  בש
  מותיר ניחוח נעים. Lithofin MN Wash & Clean 173הצבע והן מבחינת הדוגמא. ליטופין 

  :נתונים טכניים
  גרם לסמ"ק 1 -כ  צפיפות:

  )תרכיז( 10 -כ  :pHערך 
  צמיגי, צהבהב  מראה:

  נעים  ריח:
 מלאה מסיסות במים:

 שימושים
  לתחזוקה וניקוי שוטף של כל משטחי השיש, אבן טבעית ומלאכותית.

: כל סוגי האבן הטבעית, כגון שיש קררה, טרוורטין, שיש יורה, פורפיר, סריצו, אבן חול, ואבן תשתיות
 נטור או סילר או לא מוגנת.גמלאכותית. מתאים לאבן מלוטשת, מושחזת או גסה, מוגנת עי אמפר

  הוראות שימוש
 ליטר 10מ"ל( לכל  20 -. לחיצה אחת )כלמים פושרים Lithofin MN Wash & Clean 173ף ליטופין להוסי

 מים.
  במקרה של משטחים סופגים מלוכלכים להשתמש במעט יותר חומר.

להשתמש  -לאחר הניגוב, לאפשר לשאריות להתייבש על פני השטח, אין לשטוף במים נקיים. לניגוב 
  נת ניקוי.בסמרטוט רצפה, בד או מכו

: החומר הוא תרכיז עוצמתי חסכוני ביותר. על משטחים גדולים המנוקים במכונה מדי יום יידרשו כ כיסוי
  מ"ר לחודש. 100-ליטר ל 3

 160: באזורים החשופים לשחיקה ניכרת, או מלוכלכים מאוד, ניתן להשתמש מדי פעם בליטופין דגשים
Lithofin MN Power-Clean. 

  נוספתתחזוקה 
 173מאבן טבעית. במיוחד בשיש מלוטש, אנו ממליצים להשתמש בליטופין  בקביעות ריצוף שעשוייש לנגב 

Lithofin MN Wash & Clean 3-4  170פעמים, ולאחר מכן להשתמש פעם אחת בליטופין Lithofin MN 
Care-Sheen. 

  חיי מדף /אחסון
 שנים. 5 -. חיי מדף של כ25°Cובמקום קריר, עד  ותסגור באריזות לאחסןיש 

  שמירה על איכות הסביבה
 . 648/2004מתכלים ביולוגית בהתאם לתקנות האיחוד האירופי מס  ,השטח במוצר-החומרים פעילי

( ידידותי לסביבה. PE: ניתן להוסיף את המוצר המהול למי השפכים. המיכלים עשויים מפוליאתילן )סילוק
 ם ניתן למחזר דרך מערכות איסוף. מיכלים נקיי
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  בטיחות
  ללא סיכון בריאותי במצב היבש.

סבונים  5-15%שטח שאינם יוניים ממסים, -חומרים פעילי 5%שטח אניוניים, >-חומרים פעילי 5%: >תכולה
  טבעיים, חומרי ריח )לימונין, הקסיל קינלמל, בנזיל בנזואט(, חומרי עזר.

במקרה גורם לנזק חמור בעיניים. להרחיק מהישג ידם של ילדים. ללבוש הגנה לעיניים/פנים. המוצר המרוכז 
: לשטוף בזהירות במים במשך מספר דקות. להסיר עדשות מגע אם יש ואם קל לעשות של חדירה לעיניים

כשהחומר או לרופא.  אין כל דאגה  למרכז רעליםזאת. להמשיך לשטוף. אם הגירוי בעין נמשך: להתקשר מיד 
  יבש.

 

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

  
 הגבלות 

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

ניסיון קודם עם יש להתאים את השימוש לסוג המשטח ולדרישות הטיפול.  במקרה שלא קיים 
 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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http://www.orantechg.com/
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