
 

 

 

 

 

           
 Lithofin Resin EX 037ליטופין 

 לניקוי והסרת לכלוך ג'ל 
 תיאור

אורגניים נבחרים, פעילים  מסיר החומרים המיוחד מבוסס על מגיבים חומציים הנתמכים על ידי ממסים
, במיוחד CFCבמקום מוצרי ניקוי המבוססים על  Lithofin  037ביותר. במקרים רבים ניתן להשתמש ב 
 מכיוון שהללו מסוכנים ומזיקים לסביבה.

 תכונות
חודר לתוך חומרים אורגניים רבים ולמשקעי לכלוך, תוך המסתם מפני השטח.  Lithofin 037החומר 

  לו מקל על היישום.המצב הג'לי ש
  :נתונים טכניים

  גרם לסמ"ק 1.1 -כ  צפיפות:
  3 -כ  :pHערך 

  לבנבן, עמום, ג'לי  מראה:
  מעט חריף  ריח:

  90°C (c.c.)<  נקודת הבזקה:
 מתחלב מסיסות במים:

 שימושים
טימה, הסרת חומר ושאריות רובה אפוקסית. מתאים מאוד להסרת חומרים אורגניים כגון שרף, חומרי א

ציפויים, משקעי שמן וגריז, צבע )גרפיטי(, לכה, דבקים, שאריות פלסטיק וכו'. מתאים לשימוש בתוך 
  המבנה ובחוץ.

: אריחי אבן מחצבה וקרמיקה, אבן טבעית גסה כגון גרניט, גנייס, קוורציט, כמו גם בטון ואבן פני שטח
 בטון.

  הוראות שימוש
על משטח יבש. להגן על המשטח מפני רטיבות במהלך  לבדוק את המוצר לפני השימוש. ליישם

. זמני 30°Cעד  10°C: טמפרטורת היישום/ פני השטח, מכיוון שמים מדכאים את יעילות המוצר. ודההעב
 העבידות המצוינים הם קצרים יותר בטמפרטורות גבוהות וארוכים יותר בטמפרטורות קרות.

  הוראות להסרת מלט לקיבוע ריצוף
בות על פני שטח יבשים באמצעות מברשת או מברשת חשמלית. לאפשר לג'ל לעבוד במשך ליישם בנדי

 Lithofinעם  1:10(. להוסיף מים )רצוי מהולים ביחס 20°Cדקות בטמפרטורת החדר )כ  30עד  20 -כ

MN Power-Cleanלשטוף ולהבריש. להבריש באופן אלכסוני למלט. לשטוף  ,(, ולהבריש. לאחר מכן
שוב את פני השטח במים. במקרה של נוכחות שאריות, לחזור על הפעולה כאשר פני השטח יבשים. 

 מ"ר לליטר, תלוי בכמות הלכלוך. 5: עד כיסוי

  (K2הוראות להסרת מלט שרף אפוקסי )
שעות  3רולר. לאפשר לג'ל לעבוד במשך כ ליישם בנדיבות על פני שטח יבשים באמצעות מברשת או 

, ולאחר מכן להשתמש בפד גס )למשל: פד ירוק לאריחים מזוגגים( על מנת לחדור לכל החומר. 20°C ב
מ"ר  20: כ כיסוילהוסיף מים ולהמשיך לשפשף. להסיר שאריות נוזלים ולשטוף במים באופן מידי. 

 לליטר על אריחים מזוגגים.

 חיי מדף /ןאחסו
 , חיי מדף של עד שנתיים.לאחסן במקום סגור וקריריש 
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  שמירה על איכות הסביבה
  (. מכיל ממסים אורגניים.CHCנטול פחמימנים מוכלרים )

( ידידותי לסביבה, PE*. יש לסלק שאריות כיאות. המיכל עשוי מפוליאתילן )AVV :070604: קוד סילוק
 נקיים ניתן למחזר דרך מערכות איסוף )ראו תווית המוצר(. הניתן למיחזור. מיכלים

  בטיחות
  שטח שאינם יוניים, ממסים, חומצות וחומרי עזר.-של חומרים פעילי 5%: <תכולה

  אזהרה. GHS – 05,07(: סימון CLP) 1272/2008סימון על פי דירקטיבת האיחוד האירופי מס' 
ות. מזיק במקרה בליעה. מזיק במקרה שאיפה. גורם לגירוי בנזיל אלכוהול. עלול להיות קורוזיבי למתכ

בעור. גורם לגירוי חמור בעיניים. להרחיק מהישג ידם של ילדים. להשתמש בחוץ או במקום מאוורר 
: לשטוף במקרה חדירה לעינייםהיטב בלבד. ללבוש כפפות מגן/ ביגוד מגן/ הגנה לעיניים/ הגנה לפנים. 

ות. להסיר עדשות מגע אם ישנן ואם קל לעשות זאת. להמשיך לשטוף. בזהירות במים במשך מספר דק
או לרופא. יש לסלק את התכולה והמיכל בהתאם לתקנות המקומיות  למרכז רעליםמיד  להתקשר

 והלאומיות.

ADR 2015תיווי להובלה : 

 הערות במסמכי המטען תווית יחידה

 ב( (א
LQ אין, עקב כמויות נמוכות 

 

 אריזה
 בקופסה( 10ליטר עם פקק בטיחות ) 1בקבוק של  (א

 בקופסה(. 2ליטר ) 5מיכל של  (ב

 

 הגבלות 
הצהרות בנוגע לבטיחות והגנת הסביבה מתייחסות למוצר כפי שהוא )מרוכז(. מידע זה 

 פורמלי ולא מחייב.
יש להתאים את השימוש לסוג המשטח ולדרישות הטיפול.  במקרה שלא קיים ניסיון קודם 

 במקרים של ספק כלשהו, יש לבדוק את המוצר באזור נסתר וניטראלי.עם המוצר או 
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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