Technische Informatie

Art.-No.120-

Lithofin KF Klinkerolie
Beschrijving
Een speciaal product uit het Lithofin programma
voor klinkers, tegels en keramiek (KF).
Het behandelingsproduct voor klinkers en
ongeglazuurde tegels bevat hoogwaardige
oliesubstanties, geen oplosmiddelen, het is reukarm
en klaar voor gebruik.

Verdere behandeling
Voor regelmatige onderhoudsreiniging mogen geen
uitlogende, sterk vetoplossende middelen worden
gebruikt. Met Lithofin KF Onderhoudsprodukt of
Lithofin GLASTILAN wordt de werking van
Lithofin KF Klinkerolie aanzienlijk verlengd en
ondersteund.

Eigenschappen
Lithofin KF Klinkerolie trekt in de poriën, waar-door
de natuurlijke kleurstructuur wordt versterkt. Daardoor
lijken de oppervlakken levendiger en zijn tegelijkertijd
minder gevoelig voor vuil en vlekken, dus
gemakkelijker te onderhouden. Lithofin KF Klinkerolie
vormt geen laag en glanst niet.
Technische data:
Dichtheid: 0,85 g/cm³
Uiterlijk: gelig, helder, licht
Geur: aromatisch
pH-waarde: n.a.

Opslag
Koel en afgesloten. Tot ca. 4 jaren houdbaar.

Vlampunt: >100° C

Toepassing
Voor opfrissen en kleurverdieping van matte, doffe,
ongeglazuurde klinkertegels, Klei- en tegelplavuizen
en soortgelijke keramische oppervlakken. Bij voorkeur
voor vloer en wand binnenshuis.
Advies: Niet geschikt voor oppervlakken die
blootgesteld zijn aan temperaturen boven 40°C.
Verwerking
De ondergrond moet absorberend, droog en schoon
zijn (droogtijd bij nieuw oppervlak 3 tot 6 weken, na
reiniging ca. 2 dagen). Lithofin KF Klinkerolie met
kwast of doek dun opbrengen en laten intrekken. Bij
zeer poreuze oppervlakken de behandeling na een
paar dagen herhalen.
Let op: Lithofin KF Klinkerolie moet in het oppervlak
trekken: eventueel overschot met doek opnemen.
Niet absorberende oppervlakken kunnen niet
behandeld worden. In twijfelgeval proefvlak maken.
Verbruik: ca. 7-12 m²/liter afhankelijk van het
absorptievermogen van het oppervlak.

Milieubescherming
Niet in het riool terecht laten komen.
Opruiming: Inhoud/verpakking afvoeren volgens
plaatselijke en landelijke regelgeving.
Afvalsleutel AVV 070199.
Veiligheid
Ingrediënten: minerale oliën, hulpstoffen.
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten
aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):
Symbol 08, Gevaar, Kan dodelijk zijn als de stof bij
inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Bevat
Orange, zoet Kan een allergische reactie
veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM
of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
Achter slot bewaren.
ADR 2015: Geen gevaarlijke stof.
Verpakking
1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
5 liter container (2 st. in doos)
Deze informatie kan en mag alleen dienen als vrijblijvend advies. Het gebruik
van de producten dient afgestemd te worden op plaatselijke voorschriften en
op de te behandelen oppervlakken. In alle twijfelgevallen dient het product
vooraf uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plaats.
(BNL11.15/11.15)

Houdbaarheid
Binnenshuis behoudt het bij het juiste onderhoud zijn
werking jarenlang. Buitenshuis moet het in verband
met de weersomstandigheden regelmatig opnieuw
opgebracht worden.
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