
 

 Lithodur   

Mésztartalmú természetes k őpadlók  
kristályosító szere 
 
Tulajdonságok 
Minden mésztartalmú természetes kőpadlót kopásállóvá, fényessé, csúszásmentessé, 
szennytaszítóvá és könnyen ápolhatóvá tesz. Kiemeli a különböző márványfelületek 
természetes hatását és karakterisztikus felületét. A kőlapok gőzáteresztése nem  
változik. Takarékos felhasználású. Megfelelő alkalmazása kíméli a környezetet. 
 
Összetev ők 
Emulgátorok, vaxok, hexaflór-szilikát, adalékszer. 
pH-érték (koncentrátumban): kb. 2 
 

Felhasználási terület  
Kizárólag olyan mésztartalmú természetes kőpadlókon használható, melyek finomra 
vannak csiszolva ill. polírozva, mint pl.: carrara-márvány, solnhofer-lapok, travertin  
és jura. A durva felületeket a kristályosítás előtt géppel csiszolni kell. Nem hatásos  
grániton, kvarcon, homokkőn, palán, terazzo-n és betonkőn. 
 
Felhasználás  
Kristályosítás: 
A felületet a pórusokig tisztítsuk meg, majd hagyjuk megszáradni. 
A szóróflakont használat előtt rázzuk fel. Kb. 1 m² kőfelületet fújjunk 
be és géppel (140-800 ford./perc) azonnal dolgozzuk át, Litho-Pad 
segítségével.  
Ha a Litho-Pad elkeni a szert, akkor fordítsuk meg a pad-et vagy  
használjunk egy újat. Mivel a felület fényhatása a felületi 
struktúrától függő, akár 2-3 kezelés is szükséges lehet a kívánt 
fényesség eléréséhez. 
 
Polírozás: 
Ha egységes fényhatást szeretnénk, végezetül egy 
Polier-Pad-del (piros, bézs vagy fehér) dolgozzuk át 
újra a felületet. 
 
Használat után a szóróflakon szórófejét vízzel öblítsük ki. 
 
A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért  
felelősséget nem vállalunk. 

Anyagszükséglet / m²  
Kristályosítás: 5 ml 

 
GHS 05, Veszély (koncentrátumban); 
H 314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.  H 412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan  
tartó károsodást okoz. P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.  
P 305/351/338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben  
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P 308/313 Expozíció 
vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.  
Hexaflór-szilikát-ot / oleylamin-t tartalmaz. 
Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási f elhasználása nem engedélyezett! 

 
 
 

Kiszerelés  
6 x 750 ml-es szóróflakon kartonban  Cikkszám: j 21 03 47  
5 Litho-Pad kartonban  Cikkszám: z 40 61 17  Fagytól védve tartandó!  
 

Kőápolás  
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