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                                                          Lithofin Kunststofreiniger -speciaal- 

 
 

Beschrijving  
Een speciaal product voor alle kunststofoppervlakken 
thuis en in bedrijven. 
Lithofin Kunststofreiniger is een oplosmiddelvrije, 
zwak alkalische reiniger. Hij bevat opper-vlakteactieve 
reinigingssubstanties als ook vet- en vuiloplossende 
additieven. 
 
Eigenschappen 
Lithofin Kunststofreiniger -speciaal- reinigt en 
verwijdert door oppervlakteactieve substanties 
hardnekkige onzuiverheden, vervuilingen, olieachtige 
en vettige onzuiverheden, lijmrestanten 
Technische data: 
Dichtheid: 1,0 g/cm³        
pH-waarde: ca. 10 
Vlampunt: n.a. 
Uiterlijk: vloeibaar helder, gelig  
Geur: citroenfris  
Oplosbaarheid in water: goed, volledig 
 

Toepassing 
Voor de grondige reiniging van alle kunststofopper-
vlakken in keuken, badkamer en huishouden. Reinigt 
alle kunststofoppervlakken in het bureau en in 
bedrijven (in het bijzonder ook lelijke vuilranden op 
bureau- en bedrijfsmeubels). Ook bijzonder geschikt 
voor kunststoframen en -deuren, rolluiken, 
tuinmeubels e.v.m 
 
Verwerking 
Verstuiver op „spuiten“ zetten. Met Lithofin 
Kunststofreiniger -speciaal- het vervuilde oppervlak 
inspuiten, kort laten inwerken en met een vochtige 
doek of papieren doek afvegen. Klaar. Bij sterkere 
vervuilingen eventueel borstelen.  
Opgelet: wanneer geen ervaringen voorhanden zijn 
en in alle twijfelgevallen moet het product eerst op 
een onopvallende plaats worden uitgeprobeerd.  
Verbruik: ca. 7-10 m2/0,5 liter. 
 
Opslag 
Koel, gesloten, vorstvrij, staand opslaan, meerdere 
jaren 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: A6U0-J095-M00W-K0K6 
Ingrediënten volgens Verordening (EG) nr. 648/2004:  
< 5% niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen, 
benzisothiazolinonen, sodium pyrithione, geurstof, 
limonene, citral, geraniol. 
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten 
aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):  
Symbol GHS05, gevaar 
Alcohol, C12-15, vertakt en niet-vertakt, 
geëthoxyleerd en propoxyleerd.  
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig 
oogletsel. Bevat (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE. Kan een 
allergische reactie veroorzaken.  
Buiten het bereik van kinderen houden. 
Beschermende 
handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming 
dragen. 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) 500 ml fles met verstuiver (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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