
Lithodur 
Mésztartalmú természetes kőpadlók kristályosító szere  
 
 
Tulajdonságok 
Minden mésztartalmú természetes kőpadlót kopásállóvá, fényessé, csúszásmentessé, 
szennytaszítóvá és könnyen ápolhatóvá tesz. A márvány természetes hatását és karakterisztikus 
felületét kiemeli. Ezt az egyedülálló hatást úgy éri el a kristályosító szer, hogy tömörítő hatása van a 
felületen, melynek során a kőlapok gőzáteresztése nem változik. A felhasználás során egytárcsás 
súrológépet használjunk, szóróeljárásban, Litho-Paddal. Takarékos felhasználású. Megfelelő 
alkalmazáskor nem terheli a környezetet. 
A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló. 
 
 
Összetevők 
Kationos és nem ionos tenzidek, vaxok és hexaflór-szilikát. 
pH-érték (koncentrátumban): kb. 2  
 
 
Felhasználási terület 
Kizárólag olyan mésztartalmú természetes kőpadlókon használható, melyek finomra vannak 
csiszolva vagy polírozva, mint pl.: carrara-márvány, solnhofer-lapok, travertin és jura. Márványlap-
műkő esetén először vizsgáljuk meg, hogy alkalmazható-e rajta.  
Nem hatásos grániton, kvarcon, homokkőn, trazzo-n, betonkőn és kerámia felületeken. 
 
 
Felhasználás 
 
Elsőként tisztítsuk meg a felületet, a pórusokat is, majd hagyjuk megszáradni. A 
szóróflakont használat előtt rázzuk fel.  Kb 1 m2 kőfelületet fújjunk be és géppel 
azonnal (140 – 800 ford./perc) dolgozzuk át, Litho-Pad segítségével.  
Ha a Litho-Pad elkeni a szert, akkor fordítsuk meg a padot, vagy használjunk egy 
újat. Miután a felület fényhatása a padló anyagától függ, ezért 2-3 kezelés 
szükséges lehet a kívánt fényesség eléréséhez.  
Ha egységes fényhatást szeretnénk, végezetül egy Polier-Paddal (piros, bézs, 
fehér) vagy egy Litho-Pappal dolgozzuk át újra a felületet. 
Használat után a szóróflakon szórófejét vízzel öblítsük ki. 
 
 
Anyagszükséglet / m2 
Első alkalmazás: 5 ml 
Utókezelés: 5 ml 
 
 

 
 koncentrátumban 

 
 
Kiszerelés 
6 x 500 ml-es szóróflakon kartonban Cikkszám: j 21 03 45 Fagytól     
5 Litho-Pad kartonban   Cikkszám: z 40 60 17 védve tartandó!      14.02.2003/ 
            

R 22 Lenyelve ártalmas. 
R 34 Égési sérülést okoz. 
R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben  

hosszantartó károsodást okozhat. 
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. 
S 37      Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. 
S 39      Szem-/arcvédőt kell viselni. 
 
Hexaflór-szilikát tartalom > 10%. 


