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                                        Lithofin KF HyClean voor Keramische Keukenbladen 
 
 

Beschrijving  
Een speciaal product uit het Lithofin-Programma voor 
keramische tegels en sanitair (KF). 
Mild alkalisch ingesteld, gebruiksvriendelijk 
reinigingsproduct op basis van kwalitatief 
hoogwaardige en snel werkende reinigingsstoffen. 
Lithofin KF HyClean werd speciaal ontwikkeld voor 
het gebruik in keukens. 
 
Eigenschappen 
Uitermate actieve werkzame stoffen lossen veront-
reinigingen, olie en vet snel op, waardoor het vuil 
gemakkelijk en streepvrij kan worden opgeveegd.  
Na het gebruik blijft gedurende korte tijd een 
aangename geur achter. 
Technische Data:  
Dichtheid: ca.1,0 g/cm³ 
pH-waarde: ca. 10 
Uiterlijk: vloeibaar, helder, kleurloos 
Geur: fris 
Oplosbaarheid in water: zeer goed 
 
Toepassing 
Voor het regelmatig, dagelijks reinigen van alle 
keramische oppervlakken, in het bijzonder keuken-
bladen, tafelbladen, toonbanken, wastafelbladen enz. 
Ook zeer geschikt voor keramiek, glazen en kunststof 
oppervlakken en in alle sanitaire ruimten.  
Ideaal voor de snelle reiniging tussendoor.  
 
Verwerking 
Lithofin KF HyClean op het te reinigen oppervlak 
sproeien. Even in laten werken en dan het oppervlak 
met een vochtig reinigingsdoekje schoonvegen.  
Evt. nogmaals afnemen met een droge doek.  
Attentie: Niet op levensmiddelen en niet op hete 
oppervlakken spuiten. 
Rendement: tot ca. 25m² per fles. 
Opmerking: In het bijzonder bij hard water moet u de 
oppervlakken regelmatig met Lithofin KF ClearTop 
reinigen. 
 

Tip: verontreinigingen niet laten opdrogen, maar 
onmiddellijk, bijv. direct na het koken, met Lithofin KF 
HyClean verwijderen. 
 
Opslag 
Staand opslaan. Gesloten en koel. Niet boven 25°C; 
Tot ca. 3 jaren houdbaar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milieubescherming 
De oppervlakte-actieve stoffen, zijn volgens EG-
richtlijn biologisch afbreekbaar. Fosfaatvrij. 
Opruiming: Verpakking bestaat uit milieuvriendelijk 
polyethyleen (PE) en is geschikt voor recycling. 
Uitgespoelde verpakkingen kunnen opgeruimd 
worden via inzamelsystemen. 
 
Veiligheid 
Geschikt voor oppervlakken die met levensmiddelen 
in contact komen.  
Bevat geen giftige of gevaarlijke stoffen. Net als bij 
alle reinigers moet u bij een gevoelige huid langer 
contact vermijden of rubber handschoenen dragen.  
Buiten bereik van kinderen bewaren. 
Ingrediënten: < 5% kationogene oppervlakteactieve 
stoffen, < 5% niet-ionogene oppervlakteactieve 
stoffen, limonene, benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone. 
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten 
aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):  

geen 

ADR2015: aanduidingen voor transport 

VE VE-aanduiding gegevens op transportdocument 

a) -- geen 

 
Verpakking  
a) 500 ml: fles met sprayer in onderhoudsset voor 
keramische keukenbladen. 
 
De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik 
van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandig-
heden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring 
met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd 
eerst op een onopvallende plek worden uitgeprobeerd.(BNL10.18sz/6.15) 
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