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                                                          Lithofin P&L Reiniger voor Parket & Laminaat  
 

 

Beschrijving  
Een speciaal product voor verzegelde parket- en 
kurkvloeren, laminaatvloeren en alle kunststofvloeren. 
Lithofin Parket & Laminaat Reiniger is een 
oplosmiddelvrij, zwak alkalisch reinigingsconcentraat. 
Het bevat een uitgebalanceerde combinatie 
oplossende en reinigend werkende componenten. 
 
Eigenschappen 
Lithofin Parket & Laminaat Reiniger reinigt en ver-
wijdert sterke algemene vervuiling, vettige onzuiver-
heden, verharde vloerpoetsmiddelen en oude 
waslagen. 
Technische data: 
Dichtheid: 1,00 g/cm³      
pH-waarde: ca. 8 
Vlampunt:  n.a. 
Uiterlijk: vloeibaar helder, gelig 
Geur: citroenfris  
Oplosbaarheid in water: goed, volledig 
 

Toepassing 
Voor grondreiniging bij sterke algemene vervuiling, bij 
vettige onzuiverheden en voor de restloze 
verwijdering van verharde vloerpoetsmiddelen en 
oude waslagen van verzegeld parket en kurk, 
laminaat en kunststofvloeren. Ook uitstekend geschikt 
voor de eindreiniging van nieuwe vloerbedekkingen 
na het plaatsen. 
 
Verwerking 
Lithofin Parket & Laminaat Reiniger afhankelijk van de 
vervuiling puur of tot 1:2 verdund met een dweil 
aanbrengen en verdelen, ca. 5 minuten laten 
inwerken, eventueel met schrobber ondersteunen, 
daarna met een in zuiver water uitgespoelde en 
uitgewrongen doek opdweilen. Bij sterke vervuilingen 
puur aanbrengen, slechts kort laten inwerken, licht 
vochtig opdweilen (stilstaand vocht absoluut 
vermijden!) en handeling eventueel herhalen.    
Opgelet: De beschreven vloeren kunnen in de naden 
water opnemen en daarbij uitzetten. Daarom de 
inwerktijd steeds tot een minimum beperken 
(sectiegewijs te werk gaan) en de vloer nooit 
gedurende lange tijd nat laten.  
Neem steeds de verwerkings- en onderhouds-
voorschriften van de vloerfabrikant in acht. 
Verbruik: ca. 20–30 m2/liter afhankelijk van de 
verdunning 
 
Opslag 
Koel, gesloten, tot ca. 4 jaar houdbaar. 
 

 
  

Milieubescherming 
Tensiden zijn biologisch afbreekbaar vorgens 
verordening (EG) nr. 648/2004. 
Opruiming: Waste codes EWC/AVV 07 06 08*. 
Droge en zuivere lege verpakking is via 
inzamelsystemen recycleerbaar. 
 

Veiligheid 
UFI: AXT0-106Y-Q00D-MYU0 
Ingrediënten volgens Verordening (EG) nr. 648/2004:  
< 5 % niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, geur- 
en hulpstoffen, limonene, citral, geraniol, sodium 
pyrithione, benzisothiazolinone. 
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten 
aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):  
Symbol GHS 05, gevaar 
Alcohol, C12-15, vertakt en niet-vertakt, geëthoxyleerd en 
propoxyleerd. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig 
oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. 
Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ 
gezichtsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE 
OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; 
blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of 
een arts raadplegen. 
 

ADR2015: aanduidingen voor transport 

VE VE-aanduiding gegevens op transportdocument 

a -- geen 

 
Verpakking (VE) 
a) 1 liter fles met kindveiligheidsdop (10 stuks per 
doos) 
 
Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en 
veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het 
wordt geleverd. 
De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik 
van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke 
omstandigheden 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.(BNL1.20gps/1.20) 
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