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Açıklama:

UYARI / DISCLAIMER: Bu doküman Lithofin AG tarafından Almanca ve İngilizce yayınlanmıştır. / The original document was released in Engish and German by Lithofin AG
Türkçe tercümesi ARDEX Türkiye tarafından yapılmıştır. Lithofin AG için bağlayıcılğı yoktur. / The Turkish translation made by ARDEX Turkey and not binding for Lithofin AG
Yayın Tarihi/Issued on: 20.03.2019

Seramik, doğaltaş ve beton yüzeyler için kullanıma hazır renk
kuvvetlendirici ürün. LITHOFIN Fleckstop PLUS solvent içerisinde
çözünen, siloksan esaslı, yüksek kaliteli su ve yağ itici bileşenler
içerir. Özel katkılar renkleri kalıcı olarak kuvvetlendirir.

ile 25°C arasında olmalıdır. Yerden ısıtma kapatılmalı, doğrudan
güneş etkisinden korunmalıdır.
Sarfiyat: Yüzeyin emiciliğine göre değişir. Honlanmış granitte yaklaşık 10 - 15 m², kesilmiş granitte yaklaşık 10 - 15m², arduvazda
yaklaşık 25 - 30m² olarak örneklenebilir.

Özellikler:

Depolama:

Lithofin Fleckstop PLUS taşın içine nüfuz edip kapiler emiciliği
azaltarak su, gres ve yağın yüzeyden girişini engeller. Nüfuzu engellenen bu malzemeler yüzey üzerinde kalarak leke oluşturmadan yüzeyden silinebilir. LITHOFIN Fleckstop PLUS taşı korumanın yanı sıra rengini koyulaştırarak daha canlı hale getirir.

Serin ve kuru ortamda kapalı olarak saklanmalıdır. Açılmış ambalajlar kısa süre içerisinde kullanılmalıdır.
Etki Süresi:

Teknik Özellikler:
Yoğunluk: Yaklaşık 0.8 g/cm³
Görünüm: Sıvı, renksiz
Parlama Noktası: >35°C
Koku: Aromatik

Renk yoğunlaştırıcı bileşen dış mekanlarda 1 ila 2 yıl arasında etkilidir. Koruyucu bileşen yaklaşık 3 sene etkilidir. İç mekanlarda etki
süresi kullanılan temizlik malzemelerine göre değişir. Güçlü yağ
sökücü ürünler ve film tabakası oluşturan temizlik ürünleri uygun
değildir. Düzenli temizlik ve bakım için Lithofin Fleckstop PLUS
ile tamamen uyumlı Lithofin Mn Wischpflege kullanılması tavsiye
edilir.

Kullanım Alanları

Çevre Koruma:

İç ve dış mekanlarda, emici seramik, terracotta, doğal ve yapay
taş yüzeylerin lekeye karşı korunması ve renklerinin yoğunlaştırılması için kullanılır. Özellikle granit, gnays, kuvarsit, arduvaz ve
kireç taşı gibi az ve orta emicilikte yüzeyler için idealdir, cilalı taşlar
için de uygundur. LÜTFEN DİKKAT EDİN: Emprenyelenmiş yüzeylerde kullanılamaz. Mermer ve kireçtaşı aside karşı dayanıklı
hale getirmez.

Organik solventler içerir, klorlu hidrokarbonlar içermez.
Bertaraf: Sıvı ürün özel atık olarak sınıflandırılır. Ambalaj doğa dostu tenekedir. Temiz ambalajlar geri dönüştürülebilir.
Güvenlik:
İçerik: >%30 hidrokarbonlar, siloksanlar, polimerler, yardımcı
maddeler

Uygulama Bilgileri:

AB 1272/2008(CLP) yönetmeliğine göre etiketleme:

Şüphe duyulan yüzeylerde uygulama öncesinde deneme yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey tamamen kuru, temiz ve ayırıcı
maddelerden arındırılmış olmalıdır. Lithofin Fleckstop PLUS fırça,
rulo veya bez ile uygulanabilir. Yüzeyin tamamı eşit derecede ıslatılmalıdır. Çok emici yüzeylerde uygulama 5 dakika sonra tekrarlanmalıdır. Dikkat! Sıvı ürün mutlaka yüzeye nüfuz etmelidir.

GHS sembolü 02, 05, 07, 08 Tehlike

Kaba yüzeyler: Fazlalıklar ve köpükler kurumadan önce eşit olarak
dağıtılmalı, kurutulmamalıdır. Yüzeyin tamamı ıslak görülmelidir.
Cilalı yüzeyler: Yüzeyi ürünle dikkatlice siliniz, kalıntı ve fazlalıkların
kurumasından kaçınınız. Büyük alanlarda fazlalıklar ve köpükler
kurumadan önce eşit olarak dağıtılmalı, kurutulmamalıdır. Yüzeyin tamamı ıslak görülmelidir. Geniş alanlarda fazlalıkları çekçekle
uzaklaştırın ve yüzeyi makine ile temizleyin. Ürün kurumaya başladıysa biraz daha Lithofin Fleckstop PLUS dökerek yüzeyi silin.
Tüm yüzeyler: Ürünün yüzeye eşit dağıldığından ve tamamının
aynı görünümde olduğundan emin olun. Gerekirse vakit geçirmeden biraz daha Lithofin Fleckstop PLUS uygulayın.
Bu ürün kuruduktan sonra temizlenemez.
Lütfen Dikkat: Ürünü kullanmadan önce mutlaka deneyiniz.
Bazı taşlar homojen bir emiciliğe sahip değildir ve bulutlu bir yüzey oluşmasına neden olabilir. Cam, cila, plastik, vernik gibi solventlere karşı hassas yüzeyler sıçramaya karşı korunmalıdır. Emici
olmayan ve ıslak yüzeylere uygulanamaz. Mermer ve kireç taşı
aside karşı hassas olmaya devam eder.
Kuruma Süresi: Solventin çoğu 2 saat içerisinde buharlaşır. 12
saat sonra yüzey üzerinde yürünebilir. Emprenye 24 - 48 saat
sonra tam etkili hale gelecektir.

Hidrokarbonlar, C9-C11, n-alkaliler, iso-alkanlar. Yanıcı sıvı ve
buhar. Yutulursa veya hava yoluna girerse ölümcül olabilir. Ciltte tahrişe neden olur. Gözde ciddi hasara neden olur. Uyuşukluk
veya baş dönmesine neden olabilir. Sürekli maruz kalındığında cilt
kuruluğu veya çatlaklarına neden olabilir. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet, göz
siperi, yüz siperi giyilmelidir. YUTULDUĞUNDA: Hemen bir ZEHİR
MERKEZİ veya doktor aranmalıdır. Kusmaya zorlanmamalıdır. Kilitli olarak saklanmalıdır. Güvenlik: Ürün kuruduktan sonra sağlığa
zararlı değildir. Uygulama sırası ve sonrasında iyi bir havalandırma
sağlanmalıdır.
ADR 2015: Nakliye için etiketleme
Birim

Etiket

Taşıma belgelerinde notlar

a) b)

UN 1993

sınırlı miktar nedeniyle gerekmez

Ambalaj:
a) Çocuk kilitli kapak ile 1 litre şişe (Kartonda 10 adet)
b) 5 litre teneke (Kartonda 2 adet)
* Lütfen dikkat ediniz: verilmiş olan bu bilgiler çevre ve güvenlik ile ilgili
sadece sevk edilen konsantre ürünler için geçerlidir. Uygulamadaki su ile
karıştırmalar neticesinde bilgilerin derecesi değişiklik gösterebilir.
Bu bilgiler sadece tavsiye niteliğinde bilgiler olup hiçbir bağlayıcı özelliği
yoktur. Uygulama yeri ve yüzeylerine göre değişiklik gösterebilir. Önceden
herhangi bir tecrübe yok ise çelişkili durumlarda ürün mutlaka numune
olarak başka bir yüzeyde uygulanmalıdır.

Uygulama Sıcaklığı: Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı 10°C
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