Technische Informatie

Art.-No. 137-

Lithofin Cotto Brillant Glansmilk voor terracottavloeren
Beschrijving
Een speciaal product uit het Lithofin-Programma voor
Cotto. Het is een gebruiksklaar beschermings- en
onderhoudsprodukt op basis van in water opgeloste
natuurlijke en natuurverwante wassen en polymeren.
Eigenschappen
Lithofin Cotto Brillant vormt na het opdrogen een
glanzende laag op het oppervlak, tegelijkertijd wordt
het uiterlijk verbeterd, de kleur wat verdiept en de
beschermende werking verhoogd. De oppervlakken
zien er frisser uit en de kleur van de oppervlakken
wordt dieper. Door polijsten kan de glans nog
verhoogd worden.
Technische data:
Dichtheid: 1,0 g/cm³
pH-waarde: ca. 9
Uiterlijk: melkachtige emulsie
Geur: aangenaam fris
Oplosbaarheid in water: zeer goed

Verder onderhoud
Voor regelmatige reinigingsverzorging wordt Lithofin
Cotto Easy-Clean gebruikt.
Opslag
Koel, vorstvrij en goed afgesloten bewaren. Tot ca. 3
jaren houdbaar.
Milieubescherming
Ingrediënten zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Bevat geen fosfaat. WGK 1 volgens VwVwS van
17.5.99.
Opruiming: Afvalsleutel AVV 070 199*.
Mag verdund in het afvalwater geloosd worden.
Verpakking is van voor het milieu onschadelijk
polyethylen (PE) en geschikt voor recycling.
Uitgespoelde verpakkingen kunnen via inzamelingssystemen voor materialen die geschikt zijn voor
hergebruik (zie aanwijzing op het etiket) opgeruimd
worden.

Toepassing
Voor het opfrissen van de glans van met was
behandelde vloeren van Cotto, kleitegels, terracotta,
Terres cuites. Alleen geschikt voor binnen. Ook
geschikt voor de behandeling van door de leverancier
voorbehandelde oppervlakken.
Houdbaarheid:
De houdbaarheid is afhankelijk van het gebruik. Als
onderhoudsprodukt moet Lithofin Cotto Brillant
opnieuw aangebracht worden wanneer de werking
minder wordt.

Veiligheid
Na het drogen onschadelijk voor de gezondheid.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Ingrediënten: < 5% niet-ionische tensiden, natuurlijke
wassen, hulpstoffen.
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten
aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):
geen
ADR2015: aanduidingen voor transport

Verwerking
Altijd alleen op schone oppervlakken opbrengen. Voor
het opfrissen van de glans wordt Lithofin Cotto Brillant
van tijd tot tijd aan het schoonmaak-water toegevoegd
(ca. 1/4 liter op 5 liter water).
Bij sterk afgesleten vloeren met een spons, trekker of
Sooger puur opbrengen. Na het drogen kan
machinaal of met de hand gepolijst worden.
Wanneer u onbehandelde Cotto wilt voorzien van een
beschermende laag die gepolijst kan worden, moet
Lithofin Cotto Brillant 2 x opgebracht worden. De
droogtijd tussen de enkele verwerkingen bedraagt
ongeveer 30-60 minuten, afhankelijk van de
temperatuur.
Let op: Niet op lopen tijdens het opdrogen.
Droogtijd: ca. 30-60 minuten
Verbruik: ca. 20 m²/liter onverdund, ca. 200 m²/liter
verdund.

Verpakking
a) 1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
b) 5 liter container (2 st. in doos)
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Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en
veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het
wordt geleverd.
De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik
van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke
omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen
ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product
altijd eerst op een onopvallende plek worden
uitgeprobeerd.(BNL2.16gps/6.15)
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