
 

 

 
 

Lithofin ΜΦ-15  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Περιγραφή 
Ειδικό υγρό εμποτισμού με βάση τη 
συνθετική σιλικονούχη ρητίνη, έτοιμο για 
χρήση.  Προστατεύει από λάδια, λίπη, 
βρωμιά και νερό χωρίς να αλλάζει την υφή 
της επιφάνειας.     
 
Τρόπος Δράσης 
Το ΜΦ-15 εισχωρεί στους πόρους της 
επιφάνειας και εμποδίζει τα λάδια, τα λίπη, 
τη βρωμιά και το νερό να εισχωρήσουν στην 
επιφάνεια και να τη λεκιάσουν.  Έτσι, 
αποφεύγεται αποτελεσματικά η δημιουργία 
λεκέδων και διευκολύνεται το καθάρισμα. 
 
Πεδία Εφαρμογής 
Για μάρμαρα, γρανίτες, φυσικές & τεχνητές 
πέτρες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. 
Κατάλληλο ακόμα και για γυαλισμένα 
μάρμαρα.   Ιδανικό για την κουζίνα και το 
μπάνιο, για περβάζια, τραπέζια, πάγκους και 
άλλες ευαίσθητες επιφάνειες. 
 
Οδηγίες Χρήσεως 
Απλώστε το ΜΦ-15 ομοιόμορφα με πινέλο, 
ρολό ή καθαρό και στεγνό πανί σε 
απορροφητική, στεγνή και απόλυτα καθαρή 
επιφάνεια.  Αφήστε το να εισχωρήσει στους 
πόρους της επιφάνειας.  Στεγνώνει μετά από 
40 περίπου λεπτά.  Για τέλειο σφράγισμα 
απαιτούνται 24-48 ώρες.  Για λιγότερο 
απορροφητικές επιφάνειες (όπως 
γυαλισμένα μάρμαρα) χρειάζεται μικρότερος 
χρόνος στεγνώματος.  Σε περίπτωση που 
πέσει μεγαλύτερη ποσότητα υλικού, ιδιαίτερα 
πάνω σε επιφάνειες που δεν είναι πολύ  
απορροφητικές, σκουπίστε αμέσως γιατί  

διαφορετικά θα δημιουργηθεί φιλμ,  το οποίο 
μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.  Τυχόν 
υπολείμματα του υλικού πρέπει να 
αφαιρούνται αμέσως (πριν στεγνώσει) με ένα 
πανί εμποτισμένο σε βενζίνη, αν χρειάζεται. 
Επιφάνειες που δεν είναι απορροφητικές δεν 
μπορούν να σφραγιστούν.  Η εφαρμογή του 
ΜΦ-15 δεν πρέπει να γίνεται στον ήλιο και 
σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 25° C.  
Πριν την εφαρμογή συνιστάται δοκιμή σε 
μικρό τμήμα  της επιφάνειας. 
 
Προσοχή 
Το ΜΦ-15 περιέχει διαλύτες.  Προφυλάξτε 
επιφάνειες ευαίσθητες σε διαλύτες (όπως 
λουστραρισμένες επιφάνειες, γυαλί, 
πλαστικό, κλπ.) από σταγονίδια του υλικού.  
Το ΜΦ-15 δεν  προστατεύει από την 
επίδραση οξέων 
 
Κάλυψη: περίπου  5-12m² / lt 
 
Διάρκεια  
Σε εσωτερικούς χώρους η δράση του διαρκεί 
για 5 περίπου χρόνια ενώ σε εξωτερικούς 
χώρους 3-4 χρόνια.  Δάπεδα που υπόκεινται 
σε μεγάλες καταπονήσεις, πιθανόν να 
χρειάζεται να ξαναπεραστούν μετά από 2-3 
χρόνια. 
 
Οδηγίες Προφύλαξης 
Το ΜΦ-15 είναι εύφλεκτο.   
Όταν το χρησιμοποιείτε σε εσωτερικό χώρο, 
να φροντίζετε για τον καλό αερισμό του. 
Όταν στεγνώσει είναι απόλυτα ασφαλές. 
Συσκευασία: 1 – 5 και 10 λίτρα. 
 
Παράγεται στη Γερμανία 
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