Technische Informatie

Art.-No. 177-

Lithofin MN Leisteenolie
Beschrijving
Een speciaal produkt uit het LITHOFIN-programma voor
natuursteen (MN). Dit gebruiksklare beschermings- en
onderhoudsprodukt bevat hoogwaardige wassen en harsen
met CFK-vrije oplosmiddelen.
Eigenschappen
Lithofin MN Leisteenolie versterkt duidelijk de natuurlijke
kleuren, waardoor de steenstruktuur benadrukt wordt. De
oppervlakte wordt levendiger en tevens waterafstotend. Er
ontstaat een lichte glans, die door polijsten verhoogt kan
worden. Door de kleurverdiepende werking kunnen
bestaande vlekken goed bedekt worden. Bij hernieuwde
toepassing ontstaat er nauwelijks een dikke laag omdat de
oude laag voor een groot gedeelte opgelost wordt. Lithofin
MN Leisteenolie wordt daarom bij voorkeur regelmatig
toegepast.
Technische data:
o
Dichtheid: 0,8 g/cm³
Vlampunt: > 23 C (c.C.)
Uitzicht: vloeibaar, helder
Geur: aromatisch
Oplosbaarheid in water: niet oplosbaar
Toepassing
Voor de eerste behandeling van nieuwe oppervlakken zoals
vloeren, vensterbanken, tafels enz., om deze te verfraaien
en te beschermen. Ook geschikt voor het opfrissen van
lelijk, grijs geworden leisteenoppervlakken. Uitstekend voor
regelmatige toepassing omhet kleurversterkende effekt te
behouden. Ondergrond: Ruwe tot fijngeslepen
binnenvloerenin alle leisteen- soorten van verschillende
herkomst. In het bijzonder Indische, Afrikaanse en Italiaanse
leisteen e.d.
Verwerking
De fles licht schudden voor gebruik.
Nieuwe vloeren: éérst grondig laten drogen! Lithofin MN
Leisteenolie met doek of dweil, royaal en gelijkmatig
verdelen en laten drogen.
Vervuilde oppervlakken: ruim aanbrengen, na enkele
minuten het geloste vuil met droge doek wegwrijven en
daarna opnieuw aanbrengen en laten drogen.
Advies: vooraf een proef doen. Door polijsten kan de glans
verhoogd worden. Bij onvoldoende resultaat het produkt
o
opnieuw aanbrengen en gelijkmatig verdelen. Onder 10 C
kunnen er vlokken in de bus ontstaan. In dat geval het
produkt op kamertemperatuur brengen en schudden, tot de
oplossing weer helder is.
Verbruik: ca. 20 m²/L naargelang ondergrond.
Droogtijd: ca. 10 minuten.

Milieubescherming
Bevat oplosmiddel, vrij van chloorhoudende
koolwaterstoffen. Niet in het riool terecht laten komen.
WGK 2 volgens VwVwS van 17.5.99.
Opruiming: Afvalsleutel AVV 070 104*. Produktresten vallen
onder bijzonder afval. Verpakking bestaat uit milieuriendelijk
blik en is geschikt voor recycling. Droge lege verpakking kan
via inzamelingssystemen opgeruimd worden (aanwijzing op
het etiket).
Veiligheid
Ingrediënten: was, hars, >30% koolwaterstoffen.
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding
b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):
Symbol GHS 02, 07, 08, 09, gevaar
Hydrocarbons, C8-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof
bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid
of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde
blootstelling kan een droge of een gebarsten huid
veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete
oppervlakken. – Niet roken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk
een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN
braken opwekken. Achter slot bewaren.
ADR 2015: aanduidingen voor transport
VE
VE-aanduiding gegevens op transportdocument
a) b) c) LQ
geen, want beperkte hoeveelheid
Verpakking (VE)
a) 500ml fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
b) 1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
c) 5 liter container (2 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.(BNL8.15jm/6.15)

Onderhoud
Lithofin MN Leisteenolie is door zijn reinigende werking
geschikt voor regelmatige toepassing.
Gebruik bij sterke vervuiling Lithofin MN Vuiloplosser.
Voor regelmatig onderhoud bevelen wij Lithofin MN
Wash&Clean aan.
Opslag
o
Gesloten en droog tussen 10-25 C.
Tot 3 jaren houdbaar.
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