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Lithofin ΚΕ-33
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σφραγιστικό λεκέδων
Υγρό εμποτισμού ΝΑΝΟ τεχνολογίας με βάση το νερό
Προστατεύει απορροφητικές επιφάνειες από λάδια, λίπη, νερό, σκόνη και εμποδίζει
τους λεκέδες. Είναι άχρωμο και με αποτέλεσμα που διαρκεί.
Πεδίο εφαρμογής:
Για την προστασία απορροφητικών επιφανειών:
- Κεραμικών πλακιδίων, terracotta
- Φυσικών πετρωμάτων αγυάλιστων ή γυαλισμένων πχ. Γρανίτη, μαρμάρων,
ασβεστόλιθων κλπ.
Πλεονεκτήματα προϊόντος:
- Προστατεύει από λάδια & λίπη
- Δεν αλλάζει την υφή
- Διευκολύνει την συντήρηση
- Αποτέλεσμα που διαρκεί
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους
Οδηγίες χρήσεως:
Δοκιμάστε πρώτα σε μια μη ορατή επιφάνεια
1. Ανακινείστε πριν την χρήση
2. Απλώστε μεγάλη ποσότητα υλικού ομοιόμορφα
Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες απλώστε δύο φορές. Σε γυαλισμένες επιφάνειες,
σκουπίστε αρκετές φορές για να εξασφαλίσετε ομαλή εφαρμογή.
3. Καθαρίστε λάσπη και ίχνη αφαιρέστε υπολείμματα με ένα λαστιχένιο ρολό και
γυαλίστε γρήγορα με ένα πανί μέσα σε 20 λεπτά.
Προσοχή:
- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απορροφητικές , χωρίς σκόνη, καθαρές και
απολύτως στεγνές.
- Κατάλληλα εργαλεία: πανί, βούρτσα, ρολό και σφουγγαρίστρα
- Χειριστείτε τις μεγάλες επιφάνειες σε τιμήματα των 10-15 m2
- Θερμοκρασία εφαρμογής: 10-25οC
- Χαμηλώστε την ένταση ή σβήστε την ενδοδαπέδια θέρμανση
- Μην πατάτε την επιφάνεια πριν στεγνώσει

Σημαντικό: Μη απορροφητικές επιφάνειες δεν μπορούν να εμποτιστούν. Ευαίσθητα
πετρώματα όπως γυαλισμένος ασβεστόλιθος, μάρμαρο, μωσαϊκό κλπ. πιθανόν να
εμφανίσουν θαμπά στίγματα. Σε περίπτωση αμφιβολίας δοκιμάστε το προϊόν σε μια
μη ορατή επιφάνεια. Σε πλακάκια, γυαλισμένα μάρμαρα και ασβεστόλιθους πάντα
δοκιμάστε εάν είναι κατάλληλο. Πάντα χειριστείτε ολόκληρη την επιφάνεια μέσα σε
έναν χώρο. Μερικά πετρώματα μπορεί να σκουρύνουν. Δεν προστατεύει από οξύ.
Αποφύγετε πιτσιλιές σε ευαίσθητες επιφάνειες.
Όσον αφορά εμποτισμένες επιφάνειες: απλώστε το προϊόν σε λεπτό στρώμα και
τρίψτε την επιφάνεια με ένα πανί.
Χρόνος στεγνώματος: περίπου 1 ώρα (μην σκεπάζετε την επιφάνεια πριν). Η
εφαρμογή είναι αποτελεσματική μετά από 48 ώρες.
Κάλυψη: 5-8 m2 ανά λίτρο για άγρια πετρώματα, μέχρι 10 m2 σε άγριο ασβεστόλιθο,
μέχρι 20 m2 σε γυαλισμένες σκληρές πέτρες.
Συστατικά: πολυμερή, βοηθητικοί παράγοντες, νερό.
Αποθήκευση: Κλειστό σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον για περίπου 3 χρόνια. Οι
ανοιγμένες συσκευασίες πρέπει να καταναλωθούν χωρίς καθυστέρηση.
Προτείνουμε: επαναλάβετε την διαδικασία στην επιφάνεια όταν τα αποτέλεσμα
είναι θαμπό. Προτείνουμε να εφαρμόζετε το προϊόν στην επιφάνεια κάθε 3-5 χρόνια.
Επιφάνειες που υπόκεινται σε σημαντικές φθορές, όπως πάγκοι κουζίνας, νιπτήρες
κλπ. πρέπει να ρετουσάρονται μια φορά το χρόνο για να διατηρηθεί η καλύτερη
αποτελεσματικότητα.
Χρησιμοποιείστε Lithofin wash & clean ΜΦ-21.
Καθαριστικό καθημερινής φροντίδας για καθημερινό καθαρισμό σε όλες τις επιφάνειες
φυσικών πετρωμάτων.
Ασφάλεια: Μακριά από παιδιά. Όταν στεγνώσει δεν ενέχει κινδύνους για την υγεία
(ειβεβαιώθηκε από ανεξάρτητα τεστ που διεξήχθησαν στην Νυρεμβέργη, Γερμανία)
Αποκομιδή: τα υγρά υπόλοιπα του προϊόντος αποτελούν ειδικά απορρίμματα. Οι
καθαρές συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν.
Παράγεται στη Γερμανία

