
 
 
 
 
 
 

Technische Informatie Art.-N°. 974 

Green by Lithofin Intensiefreiniger 

Green by Lithofin producten zijn hoogwaardige reinigers ontworpen op basis van een plantaardige biologisch 
afbreekbare formule. De traceerbare herkomst van gecertificeerde ingrediënten stelt ons in staat om 
reinigers van deze productlijn te verklaren als veganistisch, GMO-vrij en vrij van microplastics. 
 
Green by Lithofin Intensiefreiniger is een reinigingsconcentraat geformuleerd op basis van plantaardige 
ingrediënten. Natuurlijke inhoudsstoffen verwijderen hardnekkig vuil en olie. Voorzien van hypoallergeen 
parfum voor natuurlijke frisheid. 
 
 

Technische Data 

Dichtheid: ca. 1,0 g/cm³ Uiterlijk: vloeibaar, rood 

pH-Waarde: ca. 10,2 Geur: geparfumeerd 

 
Toepassing 

Green by Lithofin Intensiefreiniger is een ideaal 
product voor een duurzame basisreiniging met de 
kracht van de natuur, zowel binnen als buiten. Kan 
gebruikt worden op alle waterbestendige 
vloeroppervlakken voor grondig gereinigde 
oppervlakken. Geschikt voor het verwijderen van 
gewone vervuiling alsmede vettige/olieachtige 
vlekken. Ook geschikt voor het verwijderen van 
vloeronderhoudsresten en coatings op waterbasis.  
Let op: Niet geschikt voor parket, laminaat, 
linoleum, kurk of vloerbedekking. Niet geschikt 
voor geverfde oppervlakken en acrylglas. Wij 
adviseren vooraf een test te doen op een 
onopvallende plaats.  
Opgelet: Niet gebruiken op gepolijst kalksteen.  
Niet aanbrengen op verwarmde oppervlakken of in 
de felle zon. 
 
Verwerking  
1. Afhankelijk van de vervuiling onverdund of tot 
1:4 verdund met water aanbrengen. Geschikte 
verdunning bepalen aan de hand van een 
proefvlak. 
2. Aanbrengen en verdelen met een schrobber of 
borstel. 
3. Ca. 15 minuten laten inwerken. Niet laten 
indrogen, indien nodig water toevoegen. 
4.  Af en toe borstelen, daarna afnemen met een 
absorberende doek of mop. Op grote oppervlakken 
afnemen met een trekker. 
5. Met veel water naspoelen. 
 
Verbruik: ca. 10 m²/ltr. bij geconcentreerde 
toepassing, tot 50 m²/ltr. bij verdunde toepassing 
(1:4), afhankelijk van de aard van de vervuiling 
 

Opslag 
Gesloten, rechtop, koel, tot 3 jaar. 
 
Milieubescherming 

De oppervlakteactieve stoffen in dit product zijn 
biologisch afbreekbaar volgens Verordening (EG) 
nr. 648/2004 (detergentiaverordening). 
Opruiming: afvalcode volgens AVV 07 01 99. 
Container is gemaakt van 100% gerecycled 
polyethyleen (PE) en is recyclebaar en kan worden 
gerecycled (zie informatie op etiket). 
 
Veiligheid  
UFI: 4NP2-501R-H00Y-4DEC 
Ingrediënten volgens Verordening (EG) nr. 
648/2004: < 5% anionogene oppervlakteactieve 
stoffen, < 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve 
stoffen, parfums. 
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten 
aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008 (CLP):  
Buiten het bereik van kinderen houden. 
Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke 
en landelijke regelgeving. 
 

ADR2019: aanduidingen voor transport 

VE VE-aanduiding gegevens op transportdocument 

a LQ geen, want beperkte hoeveelheid 

 
Verpakking (VE) 

a) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in 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. 
(BNL09.21sz/09.21)
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