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LITHOFIN KE-30
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιγραφή – Ιδιότητες
Το KE-30 περιέχει συνδυασμό ειδικών
οξέων και καθαριστικών συστατικών που
έχουν δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία για
πάνω από 30 χρόνια σε όλους τους
δύσκολους λεκέδες.
Έτσι, καθαρίζει
απόλυτα
και
εξαφανίζει
οριστικά
υπολείμματα τσιμέντου, μπετόν, ασβέστη,
πίσσας, σκουριάς, πουρί και γενικότερα
ιζήματα καθώς και πολλούς άλλους
επίμονους λεκέδες.
Πεδία Εφαρμογής
Το KE-30 ενδείκνυται για τον πρώτο
καθαρισμό δαπέδων και επιστρώσεων
από κεραμικά πλακάκια, μπετόν, τούβλα,
κυβόλιθους, πλάκες πεζοδρομίου, cotto,
terracotta. Δεν πρέπει όμως να
χρησιμοποιείται σε επιφάνειες ευαίσθητες
σε οξέα όπως εμαγιέ, γυαλισμένα
μάρμαρα, γυαλισμένες φυσικές πέτρες
καθώς
και
σε
χρωμιωμένες
και
ανοδιωμένες επιφάνειες.
Εάν
εφαρμόζετε
το
KE-30
σε
εφυαλωμένα πλακίδια δοκιμάστε την
αντοχή τους με το παρακάτω τεστ: ρίξτε
μερικές σταγόνες αδιάλυτο υγρό σε
κάποιο σημείο και σκουπίστε μετά από 5
λεπτά. Αν δεν υπάρξει καμία αλλαγή,
χρησιμοποιείστε το άφοβα.
Τρόπος Χρήσης
Απλώνουμε σε υγρή επιφάνεια το KE-30,
βουρτσίζουμε, αφήνουμε να δράσει για
μερικά λεπτά και ξεπλένουμε καλά την
επιφάνεια με αρκετό νερό. Η αναλογία

και ο χρόνος δράσης μπορούν να
αυξηθούν ανάλογα με το λεκέ και το είδος
της επιφάνειας.
Το KE-30 δρα γρήγορα και σε βάθος.
Κατάλληλο
για
εσωτερικούς
και
εξωτερικούς χώρους.
Προφυλάξεις
Το KE-30 περιέχει ισχυρά οξέα γι’ αυτό
ερεθίζει το δέρμα και τα μάτια.
Σε
περίπτωση που έρθει σε επαφή με το
δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύντε αμέσως με
άφθονο νερό.
Κατά τη διάρκεια της
εφαρμογής να φοράτε γάντια. Εάν η
εφαρμογή γίνεται σε εσωτερικό χώρο,
φροντίστε να αερίζεται καλά.
Αποθήκευση
Σε δροσερό και σκοτεινό
Κρατήστε το μακριά από παιδιά.

χώρο.

Συσκευασία: 1 – 5 και 10 λίτρα. Κατόπιν
παραγγελίας 30 λίτρα.
Κάλυψη
Περίπου 5-10 m2 ανά λίτρο
Σημείωση
Το KE-30 είναι ιδιαίτερα ισχυρό,
επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
για τον καθημερινό καθαρισμό.
Να κάνετε πάντα μία δοκιμή με KE-30 σε
αθέατο σημείο, για κάθε επιφάνεια που
δεν είστε σίγουροι.
Παράγεται στη Γερμανία

