
 

 

 

LITHOFIN ΚΕ-40 
Resin-EX  

(Αντικαθιστά το Lackex) 
 

Το νέο πολύ ισχυρό καθαριστικό της Lithofin που διαλύει και αφαιρεί υπολείμματα εποξειδικών 
αρμών,λεκέδες από ρητίνες, υπολείμματα από ασβέστες, λάδια, γράσα, graffiti, βερνίκια, κόλλες, υλικά 
αρμολόγησης και άλλους επίμονους λεκέδες. Περιέχει όξινα στοιχεία εμπλουτισμένα με οργανικά 
διαλύματα υψηλής βάσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί των επικίνδυνων  και βλαπτικών για το 
περιβάλλον καθαριστικών με βάση το χλώριο και το φθόριο. Διεισδύει σε πολλές οργανικές ουσίες και 
υπολείμματα ρύπων διαλύοντάς τα από την επιφάνεια. 
Καθαρίζει: 
 Πλακάκια, πλακάκια clinker,  
 Φυσικά και τεχνητά πετρώματα, λιθόστρωτα  
Ιδιότητες: 
 Παχύρρευστη μορφή, εύκολο στη χρήση, γρήγορο αποτέλεσμα 
 Για εξωτερική και εσωτερική χρήση 
Οδηγίες χρήσεως: 
 Δοκιμάστε το προϊόν σε μικρό τμήμα της επιφάνειας 
 Η επιφάνεια καθαρισμού να είναι απολύτως στεγνή 
 Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες με προσοχή 
Για υπολείμματα κόλλας: 
1) Απλώστε ένα στρώμα υλικού στην επιφάνεια καθαρισμού με  

βούρτσα. Αφήστε το να ενεργήσει περίπου 30’ σε 20° C. 
2) Τρίψτε καλά με βούρτσα 
3) Ξεπλένετε με καθαρό νερό, βουρτσίζοντας 
Για υπολείμματα εποξειδικής αρμολόγησης: 
 Απλώστε στην επιφάνεια καθαρισμού ικανοποιητική ποσότητα  

με βούρτσα ή ρολό και αφήστε το να ενεργήσει περίπου 2 ώρες 
σε θερμοκρασία 20° C. 

 Να δουλευτεί με σκληρή βούρτσα 
 Προσθέστε νερό και βουρτσίστε. 
 Αφαιρέστε το πλεονάζον μείγμα και ξεβγάλτε με καθαρό  

νερό βουρτσίζοντας. 
Συμβουλή: 
 Η επιφάνεια πρέπει να είναι τελείως στεγνή κατά την εφαρμογή 
 Βουρτσίζεται πάντα διαγώνια προς την φορά του στοκαρίσματος 
 Αποφεύγετε επαφή με γκαζόν και φυτά 
Προσοχή: 
 Δεν συνίσταται η εφαρμογή του σε γυαλισμένες επιφάνειες από: μάρμαρα, φυσικά 

πετρώματα, limestone, τσιμεντόπλακες κλπ. 
 Προστατέψτε την επιφάνεια κατά την εφαρμογή του προϊόντος από νερό διότι το νερό αν 
αναμιχθεί σταματάει την δράση του. 
 Διάρκεια εφαρμογής: εξαρτάται από την θερμοκρασία της επιφάνειας η οποία πρέπει να είναι από 
+10° έως +30° C. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες χρειάζεται περισσότερη ώρα δράσης και σε 
υψηλότερες λιγότερη. 
 Προστατέψτε επιφάνειες ευαίσθητες σε διαλύτες και οξέα όπως λακαρισμένες, ελαστικές και 
πλαστικές επιφάνειες.  

 
Κάλυψη:  5 -20 m2/lt ανάλογα την επιφάνεια και το είδος της βρομιάς 
 
Συσκευασία: 1 lt 

 
Παράγεται στη Γερμανία  

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ 


