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 להסרת כתמי חלודה
 

 אור המוצרית
(. חומר ניקוי פעיל מאוד, MN)עבור אבן טבעית ומלאכותית  LITHOFIN מוצר מיוחד מבית

 מונעי חלודה וחומרי ניקוי. מסוגים שונים של חומצות, המורכב
 

 נתונים טכניים
 גר'/סמ"ק 1.2 -כ משקל סגולי

 נוזלי, אדמדם מראה

 נעים, רענן ריח

 < 1 )תרכיז(PH ערך 

 אין נקודת התלקחות

 מלאה מסיסות במים

 

 מאפיינים

 ,עקשןו, משקעי אבנית, לכלוך מוטבע תפרחתממיס ומסלק שאריות של מלט וטיט,  162 ליטופין
 ינויי צבע כתוצאה ממנה.חלודה וש

 מכילה ברזל.אשר חלודה מ , הנובעבאבןצבע צהבהב  נע במידה רבהומהמוצר מנקה ו
 

 ינייםישומים אופיי
חלודה להסרת שאריות מלט ממשטחים חדשים, לניקוי יסודי של משטחים משומשים ולהסרת 

י צבע כתוצאה מחלודה, המופיע לעיתים, מונע שינוי 162 ליטופין. ושינויי צבע כתוצאה ממנה
, וכדומה.  לכן cresciano ,calanca ,sardo white, טראצו כגון:נקים אבנים המכילות ברזל, מכש

 מתאים במיוחד עבור אבנים אלו.  המוצר
 
 

 סוגי שטחים
יט וכן  גם אבן גרניט, גנייס, קוורצ :כגון ,לחומצה מתאים לכל אבן טבעית אשר עמידה

 )בטון(. מחוספסת מלאכותית
 

 דגשים
. לפני מלאכותית)שיש( ואבן  ליטוש עמוםשת מלוטו המוצר אינו מתאים לאבן סיד מבריקה

במקום נסתר טרם הטיפול, מכיוון שלעיתים נגרם נזק, את המוצר  יש לנסות תמיד ,השימוש
 "גרניט" כחולה ושחורה.בעיקר לאבני 
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 שוםיי

, 1:10 של מדולל במים ביחס 162 ליטופין          את ליישם מכןאחר לשטח, מאת ה יש להרטיב
שטח בעזרת מברשת קרצוף. מאת החומר באופן שווה על פני ה למרוחמיד ו תלוי בסוג הלכלוך

 שטפו במים נקיים. לשטח ומהיטב את ה קרצףש לימספר דקות  לאחר

לחזור על  ורךצ שויייתכן  ,מאד של לכלוך עקשןשטח. במקרים מאל תתנו לחומר להתייבש על ה
 התהליך.

 
 עצה

 . 017 ןבליטופילהשתמש  יקשת של כתמי חלודה מומלץע חזרהבהם מתקיימת במקרים 
 

 דגשים
רגישים אשר  לוטשים ליטוש עמוםאו מ מבריקיםשטחים מאינו מתאים עבור  162 ליטופין

במקרים בהם השימוש מוטל בספק מומלץ  ., כגון: אבן סיד, שיש, אבן מלאכותית וכד'לחומצות
וציפויים  , עץ,חומר זגוגיתיכרום, ב המצופיםשטחים מ לבצע בדיקה במקום מוסתר טרם הטיפול.

רגישים לחומצות חייבים להיות מוגנים מפני התזות ואדים. חומרי ניקוי המכילים אחרים ה
את החומר  שטוףמאד ל לץמומשטחים רגישים. מעלולים לפתח אדים העלולים לפגוע ב חומצות

 אוורור טוב בזמן ואחרי השימוש. ולוודא שקייםשטח מבזהירות מה
 

 כיסוי משוער
 על שטחים מלוטשים. ליטר/מ"ר 50לכלוך ועד סוג התלוי ב ליטר,/מ"ר 30 – 15 –כ 
 

 טיפול סופי
של  סל המוצריםחדירת מים, שמן ולכלוך.  כנגד טיפול מונע אבנים טבעיות רבות מצריכות

LITHOFIN לצורך זה מיוחדים מציע מוצרים. 
 

 
 

 חיי מדף

 שנים באריזות מקוריות וסגורות, במקום קריר ויבש. 5עד 
 

 הגנת הסביבה
המוצר  כמו כן, האיחוד האירופי.מרכיבים פעילים של חומר הניקוי מתכלים ביולוגית לפי תקנות 

 הרכיבים החומציים מנוטרלים. רוב נקי מפוספטים. בזמן הניקוי
 
 

 סילוק
ידידותי לסביבה.  (PE)למי הביוב. המיכלים עשויים מפוליאתילן  את המוצר המדולל ניתן לשפוך

 הנקיים אפשר למחזר דרך מערכת האיסוף.את המיכלים 
 

  בטיחות
 תכולה

 חומרי עזר. ם לא יוניים,פעילי חומצות, מרכיבים
 
 נהכס

. במקרה של מגע עם . אין לנשום את אדי החומרמהישג ידם של ילדים הרחקמגרה עיניים ועור. 
מיד  בליעה, יש לפנותעוץ רפואי. במקרה של ייל , יש לשטוף מיד עם הרבה מים ולפנותהעיניים

 . אריזהה תווית החומר או את לייעוץ רפואי ולהציג
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 עזרה ראשונה
 .ר היטב את האזוררבמקרה של שאיפת החומר יש לאוו ▪

 סבון.במים ובמקרה של מגע עם העור יש לשטוף מיד  ▪

 רפואי.ייעוץ ל קרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד עם הרבה מים ולפנות בדחיפותבמ ▪

במקרה של בליעת החומר, אין לגרום להקאה, יש לשתות הרבה מים ולפנות מיד לטיפול  ▪
 רפואי.

 
 פעולות לזמן חירום

 במקרה של שפיכת המוצר יש לכסות עם חומר סופג כגון: חול, נסורת וכד'. ▪

 יש להבטיח אוורור הולם. ▪

 הסביבה. משתניפי  ליתבצע עכיבוי ה ,ו דליק, במקרה של שריפהנהמוצר אינ ▪

 
 

 :ADR2003למידע נוסף יש לעיין בדף מידע בטיחות חומרים 
 נוזל קורוזיבי )חומצת מלח( ▪

▪ UN 1760 
 3קבוצת אחסון  ▪
 

 אריזה
 בקבוקים בקופסה(. 10) ליטר עם פקק בטיחות נגד ילדים             1בקבוק של  ▪

 מארזים בקופסה(. 2ליטרים ) 5מארז של  ▪
 

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

 ולא מחייב.

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

 

 
 שירותים טכניים

 טכניסיוע 

 04-6230000 מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון:
 04-6231100 או לפקס:

 info@orantechg.com או לדוא"ל:

www.orantechg.com 

www.lithofin.de 
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