Technische Informatie
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Lithofin PROTECTOR voor Blauwe Hardsteen
Opmerking vooraf:
De Blauwe Hardsteen uit België, ook petit granit
genoemd, is een kalksteen. Zijn dichte structuur
verhindert de voor natuursteen normale bescherming
door impregnatie. Voor het regelmatige onderhoud
heeft Lithofin Onderhoudsproduct voor Blauwe
Hardsteen zich al jaren bewezen.
Deze verzorging wordt aangevuld en verbetert door
Lithofin PROTECTOR.
Beschrijving
Een speciaal product voor Blauwe Hardsteen uit het
LITHOFIN-gamma. Het is een in water opgelost
onderhoudssproduct en bevat speciale zeer effectieve
olie- en waterafstotende polymeren en additieven.
Eigenschappen
Lithofin PROTECTOR dringt in de capillairen en poriën van het oppervlak in en vormt daarin onmiddellijk
een vliesdunne, onzichtbare film. Deze reduceert het
absorptievermogen en verhindert zo in hoge mate dat
water, olie en vet indringen en vlekken kunnen
veroorzaken. Verontreinigingen blijven dus op het
oppervlak, waar ze gemakkelijk kunnen worden
afgeveegd. Het uitzicht van het behandelde oppervlak
wordt niet of slechts gering gewijzigd. Dit effect blijft
enkele weken tot maanden behouden, afhankelijk van
de belasting.
Technische data:
Dichtheid: 0,98 g/cm³
pH-waarde: ca. 5
Uiterlijk: vloeibaar, doorzichtig, geelachtig
Geur: bijna reukloos
Vlampunt: niet toepasbaar
Toepassing
Voor de regelmatige behandeling van oppervlakken
uit Blauwe Hardsteen. Beschermt keukenwerkbladen,
wastafels, vensterbanken, tafels e.a. in hoge mate
tegen vlekken en maakt deze gemakkelijker om te
onderhouden. De oppervlakken kunnen gepolijst,
fijngeslepen of ruw zijn.
Verwerking
Lichtjes schudden voor gebruik. De oppervlakken
moeten volledig uitgedroogd, zuiver en vlekkenvrij
zijn. Lithofin PROTECTOR met een propere doek
onverdund, dun en gelijkmatig aanbrengen en
inwrijven. Bij het eerste gebruik na 20 min. nogmaals
behandelen. Plassen en druppelvorming vermijden of
onmiddellijk afvegen. Geen overtollig product op het
oppervlak laten aandrogen, binnen ca.10 minuten
volledig afvegen of inwrijven.
Opgelet: voor het eerste gebruik een testvlak
proberen. Bij vele oppervlakken kan een zichtbare

kleurverdonkering optreden. Blauwe Steen is
zuurgevoelig, gepolijste vlakken kunnen mat
overkomende of lichte plekken krijgen. Beschermt niet
tegen inwerking van zuur. Spatjes van hout, glas, lak
etc. onmiddellijk met een (vochtige) doek afwrijven.
Verwerkingstemperatuur: +10 tot +25°C. Niet op
opgewarmde oppervlakken verwerken.
Reiniging van de werktuigen met water.
Droogtijd: ca. 1uur, volledig werkzaam na ca. 48 uur.
Gedurende deze tijd het oppervlak niet met water of
olie belasten.
Verbruik: ca.10 m²/liter bij ruwe, tot 20m²/liter bij
gepolijste oppervlakken.
Nabehandeling
Bij afnemend effect moet het oppervlak opnieuw
behandeld worden. Voor de regelmatige onderhoudsreiniging moet Lithofin Onderhoudsproduct voor
Blauwe Hardsteen gebruikt worden. Beide producten
samen vormen een optimaal systeem.
Opslag
Vorstvrij, koel en gesloten. Ongeveer 1 jaar houdbaar.
Milieubescherming
Vrij van organische oplosmiddelen.
WGK 1. conform VwVws van 17.5.99. 0
Opruiming: afvalsleutel AVV 070208. Verpakking is
vervaardigd uit milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en
is geschikt voor recycling. Uitgespoelde, propere
verpakkingen kunnen via inzamelsystemen (zie
aanwijzing op etiket) opgeruimd worden.
Veiligheid
Behandelde oppervlakken zijn na opdroging niet
schadelijk voor de gezondheid.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Ingrediënten: polymeren, hulpstoffen, water.
Verordening gevaarlijke stoffen: classificering volgens
EG-richtlijn 1999/45/EG: geen.
ADR 2003: geen gevaarlijke stof.
Verpakking (VE)
500ml-fles met kindveilige afsluiting (10 stuks in doos)
Deze informatie kan en mag elleen als advies gebruikt worden. Het gebruik
van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke
omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als geen ervaringen
aanwezig zijn en in alle gevallen van twijfel dient het product van te voren
uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek. (BNL4.13/9.02hps)
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