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Lithofin KF ClearTop voor keramische keukenbladen 
 
 

Beschrijving 
Een speciaal product uit het Lithofin-programma voor 
keramische tegels en sanitair (KF). 
Mild zuur ingesteld, gebruiksklaar reinigingsproduct 
met snelwerkende reinigingsstoffen. Lithofin KF 
ClearTop werd speciaal ontwikkeld voor het gebruik in 
keukens. 
 
Eigenschappen 
Lithofin KF ClearTop verwijdert alle afzettingen, 
korstvorming en andere resten snel en intensief. Het 
is extra kalkoplossend en kan streeploos worden 
gewist.. Het ontwikkelt geen dampen, maar laat vooral 
een aangename geur achter. 
Technische data: 
Dichtheid: 1,0 g/cm3 
pH-waarde: ca. 2  
Uiterlijk: vloeibaar, helder, kleurloos,  
Geur: fris 
Oplosbaarheid in water: volkomen 
 
Toepassing 
Voor het regelmatig dieptereinigen van alle 
keramische oppervlakken zoals keukenbladen, 
toonbanken en wastafelbladen. 
Ook zeer geschikt voor roestvrij staal en glazen 
oppervlakken alsook voor het ontkalken van 
armaturen e.d.  
 
Verwerking 
Het product onverdund op de verontreiniging 
aanbrengen en even in laten werken. 
Met een vochtige doek o.i.d. schoonvegen en 
eventueel met een droge doek afdrogen. 
Attentie: Niet op een zuurgevoelige ondergrond (bijv. 
aluminium, geanodiseerde lagen, marmer, gelakte 
oppervlakken enz.) aanbrengen. 
Rendement: tot ca. 40 m²/Ltr..  
 
Opslag 
gesloten, koel, tot 3 jaar 
 
Milieubescherming 
Oppervlakte-actieve stoffen zijn volgens EU-richtlijn 
biologisch afbreekbaar. Bevat geen fosfaat.  
Opruiming: Kan verdund via het riool worden 
afgevoerd. Verpakking is vervaardigd van 
milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor 
recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via 
inzamelsystemen opgeruimd worden. 
 
 
 
 
 

Veiligheid 
Ingrediënten:  zuren tensiden, geurstoffen.. 
Verordening gevaarlijke stoffen: Beschrijving volgens 
EG-richtlijn 1272/2008/EG: Symbool GHS 05, gevaar   
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 
Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te 
gebruiken, het etiket lezen. Stof/damp niet inademen. 
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts 
raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking 
afvoeren naar nationale/lokale regelingen. 
ADR2009: aanduidingen voor transport 
VE VE-aanduiding gegevens op transportdocument 
a) LQ geen, want beperkte hoeveelheid 

 
Verpakking 
a) a) 250 ml-fles met kindveilige sluiting 
in de onderhoudsset voor keramische keukenbladen. 
 
 
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.(BNL2.14/1.14) 
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