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Seramik Karo, Terracotta,  
Doğal Taş, Beton Taş,  

ve diğer yüzeyler için ürünler
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Şirket. 
1953 yılında kurulan bir aile şirketidir ve 3. Nesil Garvin Stingel tarafından yönetiliyor. Tüm 
ürünler şirket içi laboratuvarda geliştirilmekte ve uygulama mühendisleri tarafından test 
edilmektedir. Tüm ürünler Almanya/Stuttgart yakınlarında Wendlingen kasabasında bulunan 
fabrikada üretilmektedir. Deneyimli, uzun süredir devam eden çalışanların yanı sıra modern 
makinelerle, DIN EN ISO 9001 ve 14001‘e göre yüksek ve istikrarlı kaliteyi garanti eder. 

Güçlü Bir Marka. 
1979 yılında seramik, doğal taş ve yapay taş ürünleri tek bir marka adı altında bir araya 
getirilmiştir. Bu, Yunanca lito (= taş) ve İngilizce kelime olan finish (= işlem) oluşan: LITHOFIN 
ismidir.

Ürünler uluslararası tescilli LİTHOFİN markası altında dünya çapında pazarlanmaktadır.

Sorumluluk. 
Bir kimya şirketi olarak, çalışanlara, müşterilere ve çevreye karşı sorumluluğumuzun 
farkındayız. İş güvenliği ve sağlığının korunması bizim için çok önemlidir, bu nedenle 1996 
yılından bu yana düzenli olarak denetlenen bir kalite ve çevre yönetim sistemi üzerinde 
çalışıyoruz. Kontrollü süreçler kalite ve güvenliği sağlar. Müşterilerimize ayrıntılı ve anlaşılması 
kolay ürün bilgileri sunmaktayız.

İş Ortaklığı. 
Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle ortaklığımızı sürdürüyoruz. Başarılı bir işbirliğinin temeli, 
karşılıklı saygı, adalet ve güvene dayanır. Bir işveren olarak çalışanlarımıza ve bulunduğumuz 
yere bağlıyız.

Kalite. 
Ürün ve hizmette kaliteye büyük önem veriyoruz. Devam eden laboratuvar ve saha testleri ile, 
kullanıcının etkinlik ve kullanım konusundaki beklentilerini karşılayan veya aşan ürün kalitesini 
garanti ediyoruz.

Çevre. 
Genellikle çevre dostu ve biyolojik olarak parçalanabilir hammaddeleri kullanıyoruz ve kısa 
ulaşım yollarına dikkat ediyoruz. Konsantre ürünler nakliye ağırlığını azaltır. Enerji tasarrufu ve 
iklim koruması, faaliyetlerimizin planlanmasında her zaman önemli bir rol oynamıştır.

AİLE ŞİRKETİ.
Geleneğe sahip bir marka sözü.

Geliştirme

Dolum

Üretim

Lojistik

Advanced Quality
Opt imal  resul ts

The manufacturer guarantees 
optimal results when used 
correctly.
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PAZARLAMA DESTEKLERİ.
Satışları artırma.

Lithofin ürünlerinin üstün etkileri ve çok yönlü uygulama olanakları hem profesyonel 

uygulayıcılara hem de son kullanıcılara hitap etmekte, gördüğü bu yüksek kabul seviyesi  

ve marka bilinirliği ile ürüne olan talep artmaktadır.

Ürün tanıtımı. 
LITHOFIN ürün satış stant serisi, üç farklı boyutta modern stanttan oluşur. Her stant göz  

alıcı bir tabela, açık uygulama şemaları ve müşterilerinizin ihtiyacı olan diğer bilgileri içerir.

 Ürün satış standı mini (48x56x152 cm) yaklaşık 80 şişe

 Ürün satış standı midi (48x56x206 cm) yaklaşık 110 şişe   

 Ürün satış standı maksi (48x65x206 cm) yaklaşık 200 şişe

Tüm seramik ve doğal taş kaplamalar için bakım talimatları ve tüketici  

uygulama bilgileri müşteriyi kapsamlı şekilde bilgilendirir. Tüm ambalajlar  

ayrıntılı kullanım talimatlarını içerir.

Ürün satış 
standı maxi   
Art. Nr. 04-130 Art. Nr. 04-150 Art. Nr. 04-140

ÜRÜN GRUPLARI.
Renklere göre ayrım.

LITHOFIN taş bakım ürünlerinin geniş kullanım alanı doğal taş, beton taş ve kuvars kompozitin 

işlenmesinden, porselen seramiklere ve terracottaya, şantiye temizliğinden evdeki bakım 

işlerine kadar uzanmaktadır. Ürün yelpazesi, profesyonel kullanıcılar için ayrılmış özel problem 

çözücüler ve özel ürünler ile tamamlanmaktadır.

Ürün grupları renklere göre ayrılmıştır, bu da genel bakışı kolaylaştırır. Renkler ürün 

etiketlerinde ve tüm belgelerde bulunabilir ve aynıdır. Ürün avantajı, metin ve resim ile açıkça 

ifade edilmektedir. Böylece hemen doğru ürünü bulabilirsiniz.

Universal grubu seramik ve doğal taşlar için  Sayfa 6UNI
Özellikle seramik ve porselen taş ürünler için  Sayfa  8KF
Özellikle doğal ve beton taş için  Sayfa  10MN
Profesyonel kullanıcılar için özel ürünler  Sayfa  13PROFI

Paket içeriği:
 250 ml  Çocuk emniyet kapaklı şişe (Paket içerisinde 20 adet)
 500 ml  Çocuk emniyet kapaklı şişe (Paket içerisinde 10 adet)
  1   lt Çocuk emniyet kapaklı şişe (Paket içerisinde 10 adet)
  5  lt Bidon (Paket içerisinde 2 adet)
  

Ürün satış 
standı midi   

Ürün satış 
standı mini  

KITCHEN WORK TOPS

NATURAL AND

ARTIFICIAL STONE 

Maintenance Tips

NATURAL STONE –WORK TOPS-
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CERAMIC 
AND 
QUARRY TILESAlways nice 

and clean  …

infos and tips for well-maintained surfaces

CERAMIC TILES
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Teknik danışmanlık:

Hızlı olmasını istiyorsanız:

Teknik destek: +90 (216) 394 0114
www.ardex.com.tr

Ihr Weg zu sauberen und gepflegten FlächenYour fast way to clean and well maintained surfaces
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UNIUNI

 Lithofin Fleckstop PLUS*  Lithofin Anti-Rutsch 

Emprenye, Renk canlandırıcı 
Emici seramik ve taş yüzeyler, özellikle pürüzlü 
ve yeni yüzeyler içindir.   
Su, yağ ve yağ lekelerine karşı korur, rengi 
canlandırır. 

Ürün tipi: Solvent bazlı koruyucu emprenye

• Parlaklık vermez 
• Nefes alabilen   
• Iç ve dış mekanlarda  

Sarfiyat: yakl. 6 - 15 m²/lt
Depolama: Kapalı ambalajında serin ve kuru 
yerde yaklaşık 2 yıl  
Ambalaj: 500ml, 1lt, 5lt

 Lithofin FLECKSTOP >W<* 
Su ve yağ itici emprenye     
İç ve dış mekanlarda, emici yüzeyler içindir. 
Yağ vb. lekelere karşı korur ve bakımı 
kolaylaştırır. Derz silimi ve temizliğine yardımcı 
olur, işlemi kolaylaştırır    

Ürün tipi: Su bazlı koruyucu emprenye

• Görünümü değiştirmez  
• Kokusuz   
• İç ve dış mekanlarda  

Sarfiyat: yakl. 10 - 20 m²/lt 
Depolama: Kapalı ambalajında, serin ve kuru 
yerde yaklaşık 2 yıl  
Ambalaj: 250ml, 500ml, 1lt, 5lt

Art. Nr. 094

Art. Nr. 188

 Lithofin Grundschutz >W<

Ana koruma W   
Su itici özellik kazandırır    
Yüzeyleri su emmeye ve nemlenmeye karşı korur 
ve kirlenme riskini azaltır. Emici olana, gözenekli 
klinker, tuğla, kiremit, sırsız seramik, fayans, 
doğal-ve beton taş vb. yüzeyler içindir.

Ürün tipi: Suda çözünmüş koruma  
                emprenyesi

• Dış görünümü değiştirmez     
• Nefes alan ve önceden yüzey altında kalmış 
 neme toleranslı   
• İç ve dış mekanlar için  

Sarfiyat: yaklaşık 10-15m²/lt
Depolama: Kapalı kutuda, serin ortamda 
yaklaşık 2 yıl. 
Ambalaj: 1lt, 5lt

Art. Nr. 053

Seramik ve Doğal Taşlar için Universal Kullanım.

UNI-Serisi.
Seramik, doğal taş, beton taş ve diğer yüzeyler için ürünler.

EKSTRA Güçlü Çimento Kalıntıları 
Sökücü         
Dış mekanlarda inşaat sonrası. Yeni döşenmiş ya 
da mevcut seramik, klinker ve taş kaplamalar 
için uygundur. 
Aside dayanıklı yüzeylerden güçlü çimento ve 
harç kalıntılarını ve kusmalarını, ayrıca pas ve 
kireç birikintilerini temizler.

Ürün tipi: Asidik temizleyici

• Konsantre ürün 
• Ekstra güçlü  
• Çok etkili 

Sarfiyat: yakl. 30 - 50 m²/lt
Depolama: Kapalı ambalajında serin ve kuru 
yerde yaklaşık 5 yıl                     
Ambalaj: 1lt, 5lt

 Lithofin KUKÜ

Art. Nr.  010

 Lithofin LÖSEFIX

Yağ ve Mum Sökücü       İç ve dış mekanlarda, tüm seramik ve taş 
kaplamalar için uygundur. 
Balmumu tabakalarını, yağ vb. kirleri, su 
geçirmez cila tabakalarını, ve bunların artıklarını, 
taze boya, yapıştırıcı artıklarını vb. kalıntıları 
giderir. 
Lekeler çözüldükten sonra suyla yıkanabilir.  

Ürün tipi: Solvent bazlı temizleyici

• Kullanıma hazır 
• Hızlı etki eder
• Kalıntı iz kalmadan temizlenebilir  

Sarfiyat: yakl. 7 - 15 m²/lt
Depolama: Kapalı ambalajında serin ve kuru 
yerde yaklaşık 4 yıl 
Ambalaj: 1lt, 5lt

Art. Nr. 018

Yağ Lekesi Sökücü
İç ve dış mekanlarda, tüm seramik, doğal ve 
beton taş kaplamalar için uygundur. 
Derinleşmiş yağ ve balmumu lekelerini çıkartır. 
  
Ürün tipi: Solvent bazlı temizleyici

• Uzun süre etkili jel
• Rafta fazla yer kaplamaz 
• Kullanımı kolay

Sarfiyat: yakl. 0,5 m²/tüpe kadar
Depolama: Kapalı ambalajında serin ve kuru 
yerde yaklaşık 2 yıl  
Ambalaj: 250ml-tüp

 Lithofin OIL-EX

Art. Nr. 187

Art. Nr. 037

Özel Jel Sökücü
İç ve dış mekanlarda, seramik ve taş kaplamalar 
için uygundur. 
Epoksi reçine, sentetik malzeme, yapıştırıcı ve 
plastik kalıntıları temizler. 
  
Ürün tipi: Asit ve solvent bazlı temizleyici

• Jel şeklinde, kullanımı kolay
• Kalıntısız yıkanabilir 
• Hızli etki eder

Sarfiyat: yakl. 5 m²/lt 
Depolama: Kapalı ambalajında serin ve kuru 
yerde yaklaşık 2 yıl  
Ambalaj: 1lt, 5lt

 Lithofin Resin-EX

 Lithofin Grundschutz SK                          
Ana koruma SK
Yüzeylerin su geçirgenliğine ve nem almasına  
karşı koruma sağlar, kirlenme etkisini azaltır.  
Emici yüzeyli seramik ve doğaltaş kaplamalar  
içindir.

• Yüzeyde gözükmez ve parlaklık oluşturmaz  
• Nefes alabilir
• İç ve dış mekanlar için  

Sarfiyat: yakl. 7 - 15m²/lt
Depolama: Kapalı ambalajında serin ve kuru 
yerde yaklaşık 4 yıl.  
Ambalaj: 1lt, 5lt

Art. Nr. 021

 Lithofin Aktif Temizleyici                         
Dış mekan seramik ve taş yüzey 
temizleyicisi
Dış mekanlarda yüzeylerdeki genel kirleri yüzey- 
den kalıcı şekilde uzaklaştırır ve temizler. Seramik, 
doğal-ve beton taş yüzeyler için çok uygundur.

Ürün tipi: Klor içerikli temizleyici

• Güçlü etki  
• Direkt etki eder 
• Sadece dış mekanlar için  

Sarfiyat: Doğaltaş yüzeylerde yaklaşık  
10-15m²/lt, seramik yüzeylerde yaklaşık 45m²/lt
Depolama: Mümkün olduğunca kapalı kutuda,  
serin, karanlık ortamda saklayınız ve 6 ay  
içerisinde tüketiniz. 
Ambalaj: 2,5lt

Art. Nr. 043

Yüksek kaydırmazlık özelliği   
Seramik, granit-seramik, doğal taş vb. 
kaplamaların, emaye duş ve küvet, balkon, teras, 
merdiven ve evlerin girişindeki yüzeylerde 
kullanılır
Alkali ön temizlik ve asit bazlı ana kaymazlık 
ürünlerinden oluşur.  

• Dayanıklı 
• Güvenli 
• Kullanımı kolay 

Sarfiyat: yakl. 6 m²
Depolama: Kapalı ambalajında, serin ve kuru 
yerde yaklaşık 3 yıl   
Ambalaj: Set içinde ön temizleyici, kaydırmazlık 
sıvısı, eldiven, 2 adet keçeli sünger ve ürün 
açıklaması verilir.  

Art. Nr. 199

*  Temel Gıda Maddeleri Sorumluluğu: Bu ürün Avrupa Topluluğu 1935/2004 yönetmeliğine göre bağımsız bir LFGB tarafından test edilmiştir.  
 Yapılan inceleme sonucunda bu ürün doğal ve suni taşlarda temel gıda maddeleri ile temas etmesi güvenlidir.  

7 Paketleme: 20 x 250ml ∙ 10 x 500ml ∙ 10 x 1lt ∙ 2 x 5lt 

 Lithofin Rost-EX                     
Pas Lekesi Sökücü - Asit İçermeyen 
İç ve dış mekanlarda, doğal ve beton taş, klinker 
vb. yüzeylerin pas lekelerini giderir. 
Mermer ve kireç taşı gibi narin doğal taşlar için 
de uygundur. 

Ürün tipi: Hafif alkali temizleyici

• Noktasal kullanılabilir 
• Hızli etki eder 
• Kullanımı kolay  

Sarfiyat: yakl. 10 m²/lt 
Depolama: Kapalı ambalajında serin ve karanlık 
yerde yaklaşık 1 yıl  
Ambalaj: 500ml

Art. Nr. 038



KF
Seramik ve Porselen Seramik Kullanımı için.

KF

9 Paketleme: 20 x 250ml ∙ 10 x 500ml ∙ 10 x 1lt ∙ 2 x 5lt 

 Lithofin KF Sanitärreiniger 

Vitrifiye ve armatür temizleyicisi
Islak mekanlarda genel günlük temizlik için

Hijyenik temizlik ve taze parlaklık sağlar. Duş ve 
küvetlerdeki kireç ve su birikinti izlerini, pas, yağ 
lekesi ve sabun kalıntılarını uzaklaştırır. Krom, 
paslanmaz çelik ve seramik yüzeyleri temizler.
Asite karşı hassas yüzeyler için uygun değildir.

Ürün tipi: Asit içerikli temizleyici

• Çok verimli konsantre ürün  
• Kendinden etkili  
• Kokusu zararsız  

Sarfiyat: yaklaşık 100m²/lt’ye kadar
Depolama: Kapalı kutuda, serin ortamda 
yaklaşık 5yıl. 
Ambalaj: 1lt, 5lt

Art. Nr. 111

 Lithofin KF Schimmel-Ex*                      
Küf sökücü
Seramik, silikon, çimento derzler, sıva, taş, duvar 
vb. yüzeylerin temizliği içindir. 
Küf, mantar, siyah noktacıklar ve bitkisel renk 
değişikliklerini temizler.

Ürün tipi: Klor içerikli temizleyici

• Kolay uygulama
• Yüksek etkili    

Sarfiyat: yakl. 6 m²/lt
Depolama: Kapalı ambalajında serin ve karanlık 
yerde yaklaşık 1 yıl 
Ambalaj: 500ml püskürtme (sprey) şişe
*Biyosidal ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce mutlaka  
 etiketi ve ürün bilgilerini okuyun

Art. Nr. 114

 Lithofin KF Duschkabinen- und  
 Badreiniger   

Duş kabini ve banyo temizleyici
Kolay temizlik ve bakım için
Duş kabinleri, cam ve sentetik duş panelleri, duş 
perdeleri, seramik ve bataryaların temizliği için.
Taze kokusuyla hijyen temizlik ve parlaklık sağlar.

Ürün tipi: Asit içerikli temizleyici

• Özellikle kireç ve kir kalıntılarını çözer
• Kullanıma hazır ambalaj; püskürtün, etki  
 etmesini bekleyin, bol suyla durulayarak 
 tamamlayın
   

Sarfiyat: 50m²/L’ye kadar
Depolama: kapalı ambalajında, serin bir yerde 
yaklaşık 4 yıla kadar 
Ambalaj: 500ml püskürtmeli şişede

Art. Nr. 309

10

Lithofin KF Silikonentferner 

Silikon çözücü
Silikon kalıntılarını çözer ve temizlenmesini 
kolaylaştırır

Silikonları çözer, silikon  lekelerinin temizlenmesi-
ne yardımcı olur ve eski silikon derzlerinin 
uzaklaştırılmasını sağlar.
Solvente ve aside karşı dayanıklı tüm seramik 
yüzeyler, vitrifiye porselen, cam ve bir çok 
yüzeyler için uygundur. 
Ürün tipi: Asit ve solvent içerikli temizleyici

• Hızlı etki 
• Kıvamı uzun süreli etki etme imkanı da  
 sağlar  
• Yüzey kalıntı bırakmadan silinme sağlar

Depolama: Kapalı kutuda, serin ortamda 
yaklaşık 2 yıl. 
Ambalaj: 500ml

Art. Nr. 113

 Lithofin KF Schutzimprägnierung              

 Lithofin KF Zementschleierentferner  Lithofin KF Intensivreiniger

KF-Serisi.
Özellikle seramik, porselen seramik  
ve vitrifiye için ürünler.

Çimento kalıntıları sökücü  
İç ve dış mekanlarda, seramik, porselen seramik,  
klinker ve cotto vb. aside karşı dayanıklı 
kaplamaların temizliği içindir. 
Çimento ve harç kalıntılarını, birçok çiçeklenme  
ve kusmaları, ayrıca pas ve kireç kalıntılarını 
temizler. Temiz, canlı yüzeyler oluşturur.

Ürün tipi: Asit içerikli temizleyici

• Konsantre ürün, çok verimli  
• Hızlı etki  
• Hafif kokulu  

Sarfiyat: yakl. 20 - 30 m²/lt
Depolama: Kapalı ambalajında, serin yerde 
yaklaşık 4 yıl    
Ambalaj: 1lt, 5lt

Koruma emprenyesi
Granit-seramik, porselen ve diğer seramikler 
için 

Özellikle sırlanmış granit-seramik ve diğer 
seramik yüzeylerin ilk uygulamaları için.
Su ve yağ itici etkisi neticesinde yüzeyleri 
lekelerden korur, kirlenme riskini azaltır ve genel 
temizliği kolaylaştırır.

Ürün tipi: Su bazlı koruma emprenye ürünü 

• Cilalanmış granit-seramikler için ideal  
• Kullanıma hazır  
• Kokusuz  

Sarfiyat: yaklaşık 40m²/lt’ye kadar
Depolama: Kapalı kutuda, serin ortamda 
yaklaşık 3 yıl. 
Ambalaj: 1lt, 5lt

Güçlü temizleyici
Porselen seramik vb. seramik kaplamalar için

Genel temizlik veya yoğun kirlenmiş yüzeylerin 
temizliği içindir.
Her türlü yoğun kirleri, yağ vb. kirleri, temizlik 
maddeleri kalıntılarını temizler. 

Ürün tipi: Alkali temizleyici

• Konsantre ürün , çok verimli  
• Güçlü etki   
• İç ve dış mekanlarda  

Sarfiyat: Temel temizleyici olarak 10-15 m²/lt, 
bakım olarak kullanıldığında yakl. 100 m² 
Depolama: Kapalı ambalajında serin yerde 
yaklaşık 5 yıl    
Ambalaj: 1lt, 5lt

Art. Nr. 110

Art. Nr. 183

 Lithofin KF Pflegereiniger     
Temizlik ve bakım ürünü   
Porselen seramik kaplamalar için                                                           

Normal kirli yüzeylerin düzenli temizlik ve bakımı 
içindir. 
Tüm seramik ve porselen seramik kaplamaları iz 
bırakmadan temizler ve bakımlı yüzeyler 
oluşturur. 

Ürün tipi:  Hafif alkali bakım ürünü

• Tüm parlak ve yoğun yüzeyler için ideal 
• Konsantre ürün – Çok verimli     
• Balmumu içermez , kalıntı bırakmaz   

Dozaj: 10lt kova su başına yakl. 20 ml
Depolama: Kapalı ambalajında, serin yerde 
yaklaşık 5 yıl  
Ambalaj: 1lt, 5lt

Art. Nr. 182

Art. Nr. 180



MN
Doğal ve beton taşlar için kullanım.

 Lithofin MN Grundreiniger Lithofin MN Zementschleier- und 
Rostentferner

MN-Serisi.
Özellikle her türlü doğal taş, beton taş, 
kuvars vb. ürünler içindir. 

Genel temizleyici 
Tüm doğal ve beton taşlar için

Kullanıma açık kirlenmiş zeminlerin genel 
temizliği, inşaat sonrası her türlü  yeni yüzeylerin 
temizlenmesi ve cilalanmış mermer ve kireçtaşı 
yüzeylerinden çimento kalıntılarının temizliği için 
uygundur. 

Ürün tipi: Alkali temizleyici

• Konsantre ürün – yüksek verim
• Güçlü etki
• Solvent içermez ve kokusuz

Sarfiyat: yakl. 10 - 30 m²/lt
Depolama: Kapalı ambalajında, serin yerde 
yaklaşık 3 yıl  
Ambalaj: 1lt, 5lt

Çimento kalıntısı ve pas sökücü
Tüm asite dayanıklı doğal taşlar için

Yeni ve kullanılmakta olan yüzeyleri temizler. 
Yüzeyden harç ve beton kalıntılarını, inatçı kirleri 
temizler ve pas ve pas renklenmelerine karşı 
korur. Demir içerikli doğaltaşlarda pas etkisini 
azaltır.

Ürün tipi: Asit içerikli temizleyici

• Konsantre ürün – yüksek verim
• Güçlü etki
• Paslanmaya karşı önleyici

Sarfiyat: yakl. 30 - 50 m²/lt
Depolama: Kapalı ambalajında serin yerde 
yaklaşık 5 yıl    
Ambalaj: 1lt, 5lt

Art. Nr. 160 Art. Nr. 162

MN

 Lithofin MN Fleckstop*

Emprenye leke durdurma
Tüm doğal ve beton taşlar için
Tüm emici yüzeyleri, yağ, su vb. lekelere karşı 
korur, temizlik ve bakımını kolaylaştırır.

Ürün tipi: Solvent bazlı koruyucu emprenye

• Kuruma sonrası sağlık açısından herhangi
bir zararı yoktur

• Uzun ömürlü
• Parlaklık oluşturmaz
• İç ve dış mekanlarda

Sarfiyat: yakl. 7 - 15 m²/lt
Depolama: Kapalı ambalajında, serin ve kuru 
yerde yaklaşık 3 yıl  
Ambalaj: 250ml, 500ml, 1lt, 5lt

Art. Nr. 166

 Lithofin MN Farbvertiefer

Renk canlandırıcı
Tüm doğal ve beton taşlar için 
Renkleri canlandırır, yüzey efektlerini derinleştirir 
ve görünümü güzelleştirir. Yüzeyi su ve yağ itici 
hale getirir.

Ürün tipi: Solvent bazlı koruyucu emprenye 

• Parlaklık oluşturmaz, birçok kez aynı
yüzeye uygulanabilir

• Beton karolar için ideal
• Iç ve dış mekanlarda

Sarfiyat: yakl. 7 - 15 m²/lt
Depolama: Kapalı ambalajında, serin ve kuru 
yerde yaklaşık 4 yıl   
Ambalaj: 1lt, 5lt 

Art. Nr. 167

 Lithofin MN Polish

Tüm cilalı yüzeyler için cila kremi
Korur, temizler, yüzeyleri su itici yapar ve 
mükemmel parlaklık sağlar. Mutfak, banyo, 
tezgah,  masa vb. küçük yüzeyler için idealdir. 
Uygulama ve koruma sonrası sağlık açısından 
sorun oluşturmaz.

Ürün tipi; Su bazlı koruma mumu

• Kullanıma hazır
• Kolay uygulanır ve cilalanır
• Çok verimli

Sarfiyat: yaklaşık 40m²/lt’ye kadar
Depolama: Kapalı kutuda, serin ortamda 
yaklaşık 2 yıl. 
Ambalaj: 150ml, 500ml

Art. Nr. 171

 Lithofin MN Glanzpflege

Parlatıcı ve Bakım
Tüm doğal ve beton taşlar için
Cilalanmış mermer ve doğaltaş yüzeylerin 
parlaklığının tazelenmesi ve yeniden ortaya çıkması 
içindir. Yüzeyde ince bir film tabakası oluşturur, ilave 
temizlik ve bakım için idealdir. Zımparalanmış, 
silinmiş, cilalanmamış mat vb. yüzeyler için idealdir.

Ürün tipi: Su bazlı koruma ve temizlik ürün

• Konsantre ve çok verimli
• Mum içerikli
• Sadece iç mekanlar için

Sarfiyat: Temizlik suyu içine ilave edildiğinde 
yaklaşık 200m²/lt, su ile karıştırılmadan konsantre 
olarak yaklaşık 20m²/lt
Depolama: Kapalı kutuda, serin ortamda yaklaşık 4 yıl. 
Ambalaj: 1lt, 5lt

Art. Nr. 172

 Lithofin MN Wash & Clean

Temizlik - Bakım Ürünü
Tüm doğal ve beton taşlar için 
Silme işlemi sırasında temizler ve bakım yapar. 
Sürekli kullanıldığında özellikle emici yüzeyler 
daha da doğal bir görünüm alır. Emprenye 
edilmiş yüzeylerde koruma etkisine katkı sağlar. 

Ürün tipi: Hafif alkali bakım ürünü

• Konsantre ürün –yüksek verim
• Film tabakası oluşturmaz
• Yüzeyde kalıntı oluşturmaz

Dozaj: 10lt su için yakl. 20 ml  
Depolama: Kapalı ambalajında, serin yerde 
yaklaşık 5  
Ambalaj: 1lt, 5lt

Art. Nr. 173

 Lithofin MN Easy-Clean

Kolay-Temizlik 
Mutfak tezgahları vb. kaplamalar için 
Hızlı ve kolay temizlik için. Yüzeydeki yağlı kir ve 
kalıntıları uzaklaştırır, emprenye etkisini ve lekelere 
karşı dayanımı arttırır.

Ürün tipi: Yumuşak alkali temizleyici

• Kullanıma hazır püskürtmeli şişe
• Temizler, korur ve bakım sağlar
• İz bırakmadan silinebilir
• Sağlık açısından herhangi bir sorun teşkil

etmez

Sarfiyat: yaklaşık 40m²/lt’ye kadar
Depolama: Kapalı kutuda, serin ortamda yaklaşık 
3 yıl. 
Ambalaj : 500ml püskürtmeli şişe, sonrasında 
dolum için 1lt

Art. Nr. 189

12Paketleme: 20 x 250ml ∙ 10 x 500ml ∙ 10 x 1lt ∙ 2 x 5lt 11
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Uygulamaya Genel Bakış.

Önemli Notlar:

• Ürünlerin etkisini görebilmek açısından daha önceden küçük bir yüzeyde mutlaka deneme uygulamasını yapın.

• Koruyucu ürünleri sadece kurumuş yüzeyler üzerinde uygulayın (gerektiği takdirde 3 aya kadar kuruma süresi)

Numune alandaki ürünün etkisine ve tüketim miktarının belirlenebileceği bir örnek alan oluşturulduktan sonra

uygulamaya başlamak en iyisidir.

• Kullanım talimatlarına uyunuz.

• Asidik maddeler mermer ve diğer kalkerlere zarar verir.

• Özel kirler için Lithofin özel temizleyici kullanın (örn. boyalar, balmumu, katran, yosun vb.).

• Müşterilerinizi bilgilendirmek için malzeme ile ilgili kullanım talimatlarına uyunuz.

Bu tablo detaylar olmadan, ihtiyacınız olan ürünü hızlıca tespit etmenize yardımcı olur. Ayrıntılı bilgileri kullanım 

kılavuzlarında ve broşürlerde bulabilirsiniz. 

Uygulama Alanı Uygulama sonrası 
Temizlik

İnşaat sonrası 
temizlik Koruma Bakım

Seramik -sırlı – 
Duvarda ve zeminde     
-iç mekanlarda -
mutfaklarda ve
banyolarda

Lithofin KF 
Zementschleierentferner 
veya Lithofin KF
Sanitärreiniger

Lithofin KF 
Intensivreiniger 

ıslak mekanlarda: 
Lithofin KF 
Sanitärreiniger 

hayır Lithofin KF 
Pflegereiniger

Hijyen temizliğinde: 
Lithofin KF 
Sanitärreiniger

Seramik, Klinker         
sırsız 
zeminde, iç ve dış 
mekanlarda

Lithofin KF 
Zementschleier- 
entferner

Lithofin KF 
Intensivreiniger

Leke riski olan alanlarda:
Lithofin Fleckstop ›W‹

Lithofin KF 
Pflegereiniger

Porselen seramik ve 
emici olmayan cilalı ve 
doğal taş kaplamalar              
zeminde, iç ve dış  
mekanlarda

Lithofin KF 
Zementschleier- 
entferner

Lithofin KF 
Intensivreiniger

Lithofin KF 
Schutzimprägnierung

Lithofin KF 
Pflegereiniger 

Mermer ve kireçtaşı 
(cilalı yüzey) örneğin; 
Jura, Botticino, Carrara, 
Estremoz, Solnhofener, 
traverten vb. duvarda ve 
zeminde, iç mekanlarda

Lithofin MN 
Grundreiniger

Lithofin MN 
Grundreiniger

Lithofin MN 
Fleckstop

Lithofin MN 
Wash&Clean 

ya da duruma göre:
Lithofin MN 
Glanzpflege 

Granitler, kuvarsitler, 
gneiss ve sert taş,  
cilalı ve pürüzlü  
duvarda ve 
zeminde iç ve dış  
mekanlarda

Lithofin MN 
Zementschleier- und
Rostentferner

Lithofin MN 
Grundreiniger

Lithofin MN 
Fleckstop

Lithofin MN  
Farbvertiefer
(sadece işlenmemiş, 
pürüzlü yüzeyler için)

iç mekanlarda:
Lithofin MN 
Wischpflege

dış mekanlarda:
Lithofin  
MN Grundreiniger

Beton taş, Terrazzo, 
Aglo mermer (suni taş)                 
zeminde, iç ve dış  
mekanlarda

Lithofin MN 
Grundreiniger 

pürüzlü yüzeylerde:
Lithofin MN  
Zementschleier- und 
Rostentferner

Lithofin MN 
Grundreiniger

Lithofin MN Fleckstop
Lithofin MN 
Farbvertiefer
(sadece işlenmemiş, 
pürüzlü yüzeyler için)

iç mekanlarda:
Lithofin MN 
Wash&Clean

dış mekanlarda:
Lithofin MN 
Grundreiniger

Ürünlerin uygulaması yerel uygulama şart ve yönetmeliklerine göre tespit edilmelidir. Üretici ve bayi (satıcı)uygulama ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. 
Ürünlerin etkisini görebilmek açısından uygulamayı yapacak kişi daha önceden küçük bir yüzeyde mutlaka deneme uygulamasını yapmalıdır.

Profesyonel Uygulamalar için Özel Ürünler.

 Lithofin BERO

Pas sökücü ve taş temizleyici 
Çimento ve harç kalıntılarını, pas ve pas izlerini, 
zımpara ve silim sonrası kalan şerbeti temizler. 

Ürün tipi: Asit içerikli temizleyici

• Konsantre ürün
• Asit içerikli

Sarfiyat: 50 m²/lt’ye kadar
Depolama: Kapalı ambalajında, serin yerde 
yaklaşık 5 yıl 
Ambalaj: 1lt, 5lt

Art. Nr. 017

 Lithofin ASR

Alkali özel temizleyici 
İnatçı kirleri, tortu, yağ, balmumu ve polimer 
tabakalarını temizler. Seramik kaplamalar, 
klinker, doğal ve beton taşlar içindir.  

Ürün tipi: Yüksek alkali temizleyici

• Konsantre ürün
• Yüksek etkili

Sarfiyat: yakl. 100 m²/lt’ye kadar
Depolama: Kapalı ambalajında, serin yerde 
yaklaşık 5 yıl  
Ambalaj: 1lt, 5lt, 10lt

Art. Nr. 041

 Lithofin FVE

Doğal taşlar için -ekstra- renk 
yoğunlaştırıcı 
Cilalı, honlanmış veya parlatılmış koyu renkli 
doğal taş yüzeyler için hızlı kuruyan emprenye. 
Mutfak tezgahları ve diğer küçük yüzeyleri su ve 
yağ lekelerinden korur. Böylelikle renkleri 
yoğunlaştırırken taşın doğal yapısını korur.

Ürün tipi: Solvent bazlı koruyucu emprenye

• Ekstra renk yoğunlaştırıcı
• Hızlı kurur

Sarfiyat: Yaklaşık 20 - 40 m²/lt
Depolama: Kapalı ambalajında, serin ve kuru 
ortamda yaklaşık 2 yıl
Ambalaj: 1lt, 5lt

Art. Nr. 045

 Lithofin NanoTOP

Yüksek performanslı doğaltaş 
koruyucusu 
Emici doğal ve beton taşlarda mükemmel su ve 
yağ iticilik. Emici doğal taş mutfak tezgahları ve 
diğer tezgahlar için ideal koruma.

Ürün tipi: Solvent bazlı koruyucu emprenye

• Kolay ve hızlı uygulama
• Katman oluşturmaz, çizilmez

Sarfiyat: Yalaşık 10 - 20 m²/lt
Depolama: Kapalı ambalajında, serin ve kuru 
ortamda yaklaşık 2 yıl
Ambalaj: 1lt, 5lt

Art. Nr. 025

PROFI

 Lithofin RSG

Kaydırmazlık uygulaması 
Yüzeyin silikat içeren kısımlarıyla kimyasal olarak 
reaksiyona girer, yüzey yapısını değiştirerek 
kayma direncini önemli ölçüde arttırır. Granit 
ve doğal taş zeminler içindir. 

• Kalıcı
• Florid bazlı

Sarfiyat: yakl. 20 m²/lt’ye kadar
Depolama: Kapalı ambalajında, serin yerde 
yaklaşık 5 yıl  
Ambalaj: 5lt

Art. Nr. 186

PROFESYONEL-Seri.
Sadece şantiyede ve atölyede kullanım için uygundur.

13
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LITHOFIN-Ürünleri aşağıdaki noktalardan edinebilirsiniz

Üretim ve Dağıtım:
LITHOFIN AG
Heinrich-Otto-Straße 36
D-73240 Wendlingen
Telefon: +49 (0)7024 9403-0
Telefax: +49 (0)7024 9403-40
E-Mail: info@lithofin.de
www.lithofin.com

Türkiye Dağıtım:
ARDEX Yapı Malz. Ltd. Şti.
İstanbul Deri Org. San. Bölg.  
Desen Sok. No:14/A C1 Özel 
Parsel Tuzla/İstanbul/Türkiye
Telefon: +90 (216) 394 0114
Faks: +90 (216) 394 0377
E-Posta: info@ardex.com.tr
www.ardex.com.tr


