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                                                          Lithofin Nice & Clean voor Parket & Laminaat 

 
 

Beschrijving  
Een speciaal product voor verzegelde parket- en 
kurkvloeren, laminaatvloeren en alle kunststofvloeren. 
 
Beschrijving 
Lithofin Nice & Clean is een zwak alkalisch 
reinigingsconcentraat op basis van hoog-waardige 
natuurlijke zepen en speciale 
onderhoudscomponenten. 
 
Eigenschappen 
Hoogactieve werkzame stoffen maken de vuilpartikels 
los van het oppervlak en laten ze tijdens het 
reinigingsproces zweven, zodat ze makkelijk kunnen 
worden opgenomen. De achterblijvende uiterst fijne 
onderhoudsfilm is wasvrij en vormt geen lagen. Deze 
zorgt er ook voor, dat bij veelvuldig gebruik het uiterlijk 
van de vloerbedekking verbetert, het oppervlak 
mooier en krachtiger wordt in kleur en structuur. 
Lithofin Nice & Clean laat een aangename geur 
achter. De volgende reinigingsbeurt wordt 
vergemakkelijkt, de natuurlijke glans van de 
vloerbedekking blijft behouden. 
Technische data: 
Dichtheid: 1,0 g/cm³        
pH-waarde: ca. 8 
Vlampunt: n.a. 
Uiterlijk: vloeibaar helder, gelig  
Geur: fris, geparfumeerd.    
Oplosbaarheid in water: goed, volledig 
 
Toepassing 
Voor het regelmatige reinigingsonderhoud van 
verzegelde parket- en kurkvloeren, laminaat en alle 
kunststofvloeren. Lithofin Nice & Clean garandeert 
een verzorgd uiterlijk.  
 
Verwerking 
Lithofin Nice & Clean wordt aan het dweilwater 
toegevoegd, 1 dop (ca. 20 g) per emmer water (8 
liter). De oppervlakken met een uitgewrongen doek 
opdweilen en laten drogen. Niet met zuiver water 
nadweilen.   
Opgelet: De beschreven vloeren kunnen in de naden 
water opnemen en daarbij uitzetten. Daarom de vloer 
nooit gedurende lange tijd nat laten.  
Neem steeds de verwerkings- en onderhouds-
voorschriften van de vloerfabrikant in acht. 
Verbruik: Lithofin Nice & Clean is een concentraat met 
een hoog uitstrijkvermogen en daarom zeer 
spaarzaam in het gebruik. 30-40 toepassingen 
stemmen overeen met 400-600m2/liter. 
 
 
 

Opslag 
Koel, gesloten, vorstvrij, meerdere jaren. 
 

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: M3U0-10KS-A00D-XP04 
Ingrediënten: 5-15 % niet-ionogene oppervlakte-
actieve stoffen, methylisothiazolinone, 
benzisothiazolinone, geur- en hulpstoffen. 
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten 
aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):  
Symbol GHS 07, waarschuwing 
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik 
van kinderen houden. 
Oogbescherming/gezichtsbescherming dragen 
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ 
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij 
aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. 

ADR2019: 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.(BNL7.19gps/5.19) 
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