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Lithofin KF Schimmel-Ex
Açıklama:

Çevre Koruma:

Lithofin’in seramik ve porselenlere yönelik ürün grubuna (KF) dahil
özel ürünüdür. Lithofin KF Schimmel-Ex geniş temizlik ve dezenfeksiyon özelliklerine sahip, aktif klorin bileşenler içeren kullanıma hazır
özel temizlik ürünüdür.

Aktif maddeler AB yönetmeliklerine uygun, doğada biyolojk olarak
çözünebilen maddelerdir.

Özellikler:
Lithofin KF Schimmel-EX siyahlaşmış küf ve mantar lekelerini ve bitki
kaynaklı renk değişimlerini yok eder. Hızlı etki eden, verimli bir üründür, önleyici etkisi sayesinde sorun uzun süre tekrarlanmaz.
Teknik Özellikler:
Yoğunluk: Yaklaşık 1.1 g/cm³
Görünüm: sıvı,berrak, sarımtrak
Koku: Keskin kokulu
pH değeri: Yaklaşık 13
Parlama noktası: yok
Suda çözünürlük: tamamen
Kullanım Alanları:
Islak mekanlarda çimentolu derz, silikon, karo ve plastik yüzeylerde
oluşan küf ve mantarı temizler. Beton, taş duvar, doğal taşlar ve benzer yüzeylerde oluşan küf ve yosunları temizlemek için kullanılır.
Uygulama Bilgileri:
İlk olarak çocuk-kilitli kapak çıkartılarak spray ile değiştirilmelidir. Püskürtme ucunu sprey bölümüne getirip 15 - 20 cm uzaklıktan etkilenmiş yüzeylere püskürtülerek uygulanır. Ürünün etki etmesi için 10 - 20
dakika beklenmelidir. Çok inatçı lekelerde uygulama 10 dakika sonra
tekrarlanmalıdır. Yüzey son olarak bir fırça veya sünger yardımı ile bol
suyla temizlenmelidir. Çocuk kilitli kapak tekrar takılarak, spray ucu da
suyla yıkanmalıdır.
Lütfen Dikkat: Tekstil ürünlerde hafif lekelere neden olabilir. Bitklere,
tekstile, demir, bakır, nikel, alüminyum gibi metallere püskürtülmemelidir. Cilalı mermer, hasss sırlı karolar ve emaye yüzeylerde kullanılmamalıdır. Şüphe halinde yüzeyin görülmeyen bir bölümünde deneme
uygulaması yapılmalıdır.
Tavsiye: Elastik derzlerde aşırı derecede küf oluşması durumunda
derz malzemesinin tamamen kaldırılmasını, derz boşluğunun Lithofin
KF Schimmel-EX ile temizlenmesini ve derzin yenilenmesini tavsiye
ediyoruz.

Bertaraf: Seyreltilmiş ürün artıkları atık suya karıştırılabilir. Ambalaj
çevre dostu polietilenden (PE) üretilmiştir. Temiz ambalajlar geri dönüştürülebilir. (ürün etiketini inceleyiniz)
Güvenlik:
İçerik: Sodyum hipoklorit çözeltisi (<50g / L Cl-aktif), <% 5 noniyonik
yüzey aktif maddeler, yardımcı maddeler.
1272/2008(CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketleme
GHS sembolü 05 Tehlike
Metaller için aşındırıcı olabilir. Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına
neden olur. Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır. Uyarı! Diğer ürünlerle birlikte kullanmayınız. Tehlikeli gazlar (klor) salabilir. Çocukların
erişemeyeceği yerlerde saklayın. Yalnızca orijinal kabında saklayın.
Koruyucu eldiven / göz koruması / yüz koruması kullanın. GÖZLE
TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve
çıkarması kolaysa kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru / hekimi arayın. Kilitli ortamda muhafaza edin.

ADR 2015: Nakliye için etiketleme
Birim

Etiket

Taşıma belgelerinde notlar

a)

LQ

Sınırlı miktar nedeniyle yoktur.

Ambalaj:
a) Çocuk kilitli 500 ml şişe (Kartonda 10 adet)

* Lütfen dikkat: Verilen 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.

Sarfiyat: 6m²ye kadar.
Depolama:
Kullandıktan sonra sprey ucu çıkartılıp bol suyla çalkalanmalıdır. Şişe
çocuk kilitli kapak takılarak kapatılmalı, serin ve karanlık ortamda, dik
olarak saklanmalıdır. Uygun koşullarda 1 yıla kadar saklanabilir.
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