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         Lithofin Krachtreiniger universeel toepasbaar in het huishouden en op de werkvloer 
 

 

Omschrijving  
Oplosmiddelvrije, mildalkalische reiniger met 
intensieve werking voor universele toepassing bij vele 
schoonmaakopdrachten. De verstuiver 
vergemakkelijkt de snelle moeiteloze verwerking. 
 
Eigenschappen 
Lithofin Krachtreiniger lost alle vettige vervuilingen op, 
zoals onderhoudsproducten, glansmiddelen,rubber-
resten alsook algemene vervuilingen.  
Technische Data: 
Dichtheid: ca. 1,0 g/cm³     
pH-Waarde: ca. 11 (concentraat) 
Uitzicht : vloeibaar,kleurloos, helder. 
Geur: fris 
Vlampunt: geen 
Oplosbaarheid in water : volledig. 
 
Toepassingsbereik 
Voor het reinigen van sterk vervuilde keramische 
tegels en plavuizen, natuursteen en kunststeen. 
Ook voor metaal- en kunststofoppervlakken, glas en 
vele andere materialen. Best geschikt als universele 
reiniger voor het huishouden , de werkplaats en voor 
garage en auto. Voor binnen en buiten. 
 
Verwerking 
Op het oppervlak sproeien , met borstel of spons 
verdelen, 5-30 minuten laten inwerken en aansluitend 
het geloste vuil met keukenrol of vochtige spons 
afvegen. Daarna met helder water afspoelen. Soms 
kan men de reinigende werking ondersteunen door te 
schrobben met een schrobspons of –borstel. 
Opgelet : een proefvlak is aanbevolen. Bij gevoelige 
oppervlakken zoals gepolijste kalksteen of marmer op 
een onopvallende plek uitproberen. Op glas 
onmiddellijk na het verstuiven afvegen en met water 
naspoelen. Niet op hete oppervlakken spuiten. Niet 
geschikt voor parket. 
Verbruik : tot ca. 20 m²/L. 
 
Opslag  
koel ,droog en gesloten.Niet boven 25°C.  
Tot ca. 3 jaar bewaarbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milieubescherming 
Tensiden zijn biologisch afbreekbaar vorgens 
verordening (EG) nr. 648/2004. 
Opruiming: Waste codes EWC/AVV 07 06 08*. 
Droge en zuivere lege verpakking is via 
inzamelsystemen recycleerbaar. 
 
Veiligheid 
UFI : 8R70-Q0VT-S00G-CM9A 
Ingrediënten volgens Verordening (EG) nr. 648/2004:  
< 5% anionische tensiden, < 5% niet-ionische 
tensiden, geurstoffen, limonene. 
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten 
aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):  
Symbol GHS 07 Waarschuwing 
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige 
oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. 
Beschermende 
handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming 
dragen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts 
raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; 
blijven spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens 
plaatselijke en landelijke regelgeving. 

ADR2019: aanduidingen voor transport 

VE VE-aanduiding gegevens op transportdocument 

a) --- geen 

 
Verpakking 
a) 500 ml fles met sproeier (10 stks 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.(BNL7.19gps/4.19) 
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