
Technisches Merkblatt 
Art.-Nr.154- 

 
 
 

 
         Lithofin Krachtreiniger universeel toepasbaar in het huishouden en op de werkvloer 

 
 

Omschrijving  
Oplosmiddelvrije, mildalkalische reiniger met 
intensieve werking voor universele toepassing bij vele 
schoonmaakopdrachten. De verstuiver 
vergemakkelijkt de snelle moeiteloze verwerking. 
 
Eigenschappen 
Lithofin Krachtreiniger lost alle vettige vervuilingen op, 
zoals onderhoudsproducten, glansmiddelen,rubber-
resten alsook algemene vervuilingen.  
Technische Data: 
Dichtheid: ca. 1,0 g/cm³     
pH-Waarde: ca. 11 (concentraat) 
Uitzicht : vloeibaar,kleurloos, helder. 
Geur: fris 
Vlampunt: geen 
Oplosbaarheid in water : volledig. 
 
Toepassingsbereik 
Voor het reinigen van sterk vervuilde keramische 
tegels en plavuizen, natuursteen en kunststeen. 
Ook voor metaal- en kunststofoppervlakken, glas en 
vele andere materialen. Best geschikt als universele 
reiniger voor het huishouden , de werkplaats en voor 
garage en auto. Voor binnen en buiten. 
 
Verwerking 
Op het oppervlak sproeien , met borstel of spons 
verdelen, 5-30 minuten laten inwerken en aansluitend 
het geloste vuil met keukenrol of vochtige spons 
afvegen. Daarna met helder water afspoelen. Soms 
kan men de reinigende werking ondersteunen door te 
schrobben met een schrobspons of –borstel. 
Opgelet : een proefvlak is aanbevolen. Bij gevoelige 
oppervlakken zoals gepolijste kalksteen of marmer op 
een onopvallende plek uitproberen. Op glas 
onmiddellijk na het verstuiven afvegen en met water 
naspoelen. Niet op hete oppervlakken spuiten. Niet 
geschikt voor parket. 
Verbruik : tot ca.20m²/L. 
 
Opslag  
koel ,droog en gesloten.Niet boven 25°C.  
Tot ca. 3 jaar bewaarbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milieubescherming 
Ingrediënten zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar, 
gechloreerde koolwaterstoffen. WGK 1 volgens 
VwVwS van 17.5.99. 
Opruiming: Afvalsleutel AVV 07 06 99. Verpakking 
bestaat uit milieuvriendelijke polyethyleen (PE) en is 
geschikt voor hergebruik. Uitgespoelde verpakking 
kan via inzamelsystemen voor bijzondere materialen 
(zie aanwijzing op etiket) opgeruimd worden. 
 
Veiligheid 
Ingredienten: < 5% anionische tensides, < 5% niet-
ionische tensides, < 5% NTA (nitrilotriazijnzuur) 
en de zouten daarvan, geurstoffen, Limonene. 
Verordening gevaarlijke stoffen: Beschrijving volgens 
EG-richtlijn 1999/45/EG: geen. 
Buiten bereik van kinderen bewaren. ADR2003: 
Geen gevaarlijke stof. 
 
Verpakking 
500 ml fles met sproeier (10 stks in doos). 
 
 
Deze informatie kan en mag alleen dienen als vrijblijvend advies. Het gebruik 
van de producten dient afgestemd te worden op plaatselijke voorschriften en 
op de te behandelen oppervlakken. In alle twijfelgevallen dient het product 
vooraf uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plaats. 
(BNL2.09gps8/7.03) 
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