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Lithofin KF Voegenreiniger 
 

 

Beschrijving 
Een speciaal product uit het Lithofin programma voor 
keramiek, tegels en sanitair (KF). 
Het geconcentreerde schoonmaakmiddel is alkalisch 
maar bevat geen oplosmiddelen. Het bevat zowel 
actieve reinigings ingrediënten als speciale vet- en 
vuiloplossers. 
 
Eigenschappen 
Lithofin KF Voegenreiniger lost organisch vuil op zoals 
oliën, vetten en daaraan klevend vuil, zodat de 
voegen en tegels na het afspoelen met water weer 
hygiënisch schoon zijn. 
Technische data: 
Dichtheid: 1,0 g/cm3 
pH-waarde: ca. 12  
Uiterlijk: heldere, lichtbruine, vloeistof 
Geur: niet specifiek 
Oplosbaarheid in water: volkomen 
 
Toepassing 
Voor het herstellen van de oorspronkelijke kleur van 
de voegen en voor het grondig reinigen en ontvetten 
van voegen in keuken en badkamer. Ook te gebruiken 
voor het reinigen van bakblikken, pannen enz. 
 
Verwerking 
Een scheut Lithofin KF Voegenreiniger op een 
vochtige spons doen, opbrengen op het vuile 
oppervlak en ca. 10-15 minuten laten inwerken. Bij 
ernstige vervuiling tussendoor schrobben. Daarna 
goed spoelen met water. 
Let op: Niet opbrengen op alkali-gevoelige 
oppervlakken zoals b.v. gepolijst marmer, Eloxal, 
gelakte oppervlakken enz. Niet gebruiken op hete 
oppervlakken. In twijfelgevallen eerst uitproberen. 
Verbruik: ca. 10 m²/L. 
 
Opslag 
Koel en afgesloten. Niet boven 25° C. Tot ca. 3 jaren 
houdbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Milieubescherming 
Tensiden zijn biologisch afbreekbaar vorgens 
verordening (EG) nr. 648/2004. 
Opruiming: Waste codes EWC/AVV 16 03 03*. 
Droge en zuivere lege verpakking is via 
inzamelsystemen recycleerbaar. 
 
Veiligheid 
UFI: 7D70-Q047-J00H-Q7Y2 
Ingrediënten:  <5 % niet-ionogene, <5 % anionogene 
oppervlakte actieve stoffen, hulpstoffen. 
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten 
aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):  

Symbol GHS 05  gevaar 
Poly(oxy-1,2-ethandiyl).alpha.-tridecyl-.omega.-
hydoxy-, takken; potassiumhydroxide. Kan bijtend zijn 
voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en 
oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. 
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.  
NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken 
opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; 
blijven spoelen. Achter slot bewaren. 

ADR2019: aanduidingen voor transport 

VE VE-aanduiding gegevens op transportdocument 

a) LQ geen, want beperkte hoeveelheid 

 
Verpakking 
a) 500 ml fles met kinderveilige dop (10 st. in doos) 
 
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.(BNL10.18sz/6.15) 
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