Technische Informatie

Art.-No. 317-

Lithofin Inox-Clean Onderhoudsmiddel voor roestvrijstaal
Beschrijving
Een speciaal product uit het LITHOFIN-programma
voor huishouding en bedrijf.
Reinigings- en onderhoudsmiddel op basis van
hoogwaardige grondstoffen. Gebruiksvriendelijke
sprayfles.
Eigenschappen
De zeer actief werkende stoffen lossen vuil, olie en
vet snel op, zodat dit snel en gemakkelijk kan worden
verwijderd, ook vingerafdrukken. Bovendien zorgen
vuilafwijzende additieven ervoor, dat het opnieuw vuil
worden langdurig wordt vertraagd. Hat oppervlak krijgt
een streepvrije briljante glans.
Technische data:
Dichtheid: ca.0,8 g/cm³
pH-waarde: ca. 7
Uiterlijk: wittig, troebel
Geur: fris, geparfumeerd
Oplosbaarheid in water: niet oplosbaar
Toepassing
Voor regelmatig onderhoud van alle roestvrijstalen en
soortgelijke metalen oppervlakken in keukens, aan
trapleuningen, brievenbussen, lampen en andere
voorwerpen. Voor geborstelde, gepolijste en gladde
oppervlakken.
Voor binnen en buiten geschikt.
Verwerking
De fles voor gebruik schudden. Vanaf een afstand van
ca. 25 cm gelijkmatig en dun opspuiten. Vervolgens
het gehele oppervlak met een droge, pluisvrije doek of
keukenpapier polijsten tot het oppervlak glanzend is.
Bij grotere oppervlakken steeds een gedeelte
behandelen.
Belangrijk: Een klein proefvlakje laat het resultaat
zien. Niet op aangrenzende, gevoelige oppervlakken
spuiten. Niet op hete oppervlakken spuiten. Overtollig
product wegpolijsten.
Uitstrijkvermogen: tot ca. 50m² per fles.
Advies: Kalkranden en ketelsteen verwijdert u snel en
veilig met Lithofin KF-Sanitairreiniger

Milieubescherming
Bevat oplosmiddelen, vrij van gechloreerde koolwaterstoffen. De oppervlakte actieve stoffen zijn overeenkomstig EU-richtlijn biologisch afbreekbaar. Bevat
geen fosfaten. WGK 1 volgens VwVwS van 17-5-99.
Opruiming: Afvalsleutel AVV 07 06 99. De bussen zijn
van blank milieuvriendelijk blik vervaardigd en
recyclebaar. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via
inzamelsystemen opgeruimd worden.
Veiligheid
Ingrediënten: >30% alifatische koolwaterstoffen,
parfume (Limonene, Citral, Geraniol).
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten
aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP): Symbol
Symbol GHS 02, gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk:
kan open barsten bij verhitting. Herhaalde blootstelling
kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Bevat (R)-P-Mentha-1,8-Dien. Kan een allergische
reactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen
houden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open
vuur/hete oppervlakken. – Niet roken. Niet in een
open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of
verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet
blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.
Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke en
landelijke regelgeving.
ADR2009: aanduidingen voor transport
VE
a)

VE-aanduiding
LQ

gegevens op transportdocument
geen, want beperkte hoeveelheid

Verpakking(VE)
a) 200ml-sprayfles (10 stuks 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.(BNL8.15jm/6.15)

Opslag
Koel en droog, max. 3 jaar houdbaar.
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