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                                               Lithofin LEV  Oplosmiddelhoudende verwijderaar voor verzegelingen 
 
 

Omschrijving  
Een speciaal product uit het Lithofin programma. 
Sneldrogende, gebruiksklare reiniger met 
hoogwerkzame oplosmiddelen. 
 

Eigenschappen 
Lithofin LEV lost filmlagen,olie,vet,teer,bitumen en 
andere organische vervuilingen op zoals verse verf, 
beits,vernis en verharde resten van 
onderhoudsmiddelen.Deze kunnen dan direct gewist 
worden zonder water te gebruiken. 
Technische gegevens: 
Dichtheid:  0,90 g/cm³ 
Uitzicht: vloeibaar,helder,kleurloos 
Geur: fruitig. 
Vlampunt: ca. -4°C  (c.C.) 
Oplosbaarheid in water : niet. 
 

Toepassing 
Voor het verwijderen van verontreinigingen van 
oplosmiddelbestendige ondergronden zoals vele 
natuursteen- en betonsteen-oppervlakken, keramiek, 
tegels,plavuizen,gegoten beton e.a. 
Binnen- en buitenshuis toepasbaar. 
Ook voor het ontvetten bijzonder geschikt. 
 

Verwerking 
Lithofin LEV onverdund op het droge oppervlak 
opbrengen en verdelen, max. 5 minuten laten 
inwerken. Voor het opdrogen met een droge , zuivere 
doek afwissen.  
Grotere oppervlakken in delen behandelen. Bij 
hardnekkige vervuilingen de behandeling herhalen. 
Hou er rekening mee, dat het product binnen de 5 
minuten opdroogt ; 
Opgelet! : het oppervlak mag niet warmer zijn dan 
25°C. Niet op oplosmiddelgevoelig materiaal zoals 
rubber,verf,verse lak,linoleum,asfaltplaten en vele 
kunststoffen gebruiken. 
Advies : voor grotere oppervlakken wordt Lithofin 
LÖSEFIX aanbevolen. 
 Rendement: ca. 3-5 m²/Liter. 
 

Opslag 
Gesloten, koel en droog. Niet boven 25°C. Tot 5 jaar 
houdbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milieu 
De tensides zijn volgens WRMG biologisch 
afbreekbaar. Bevat organische oplosmiddelen, geen 
CKW.  
Afval: Afvalcode AVV 07 01 04*. Verpakking bestaat 
uit milieuvriendelijk blik en is recycleerbaar. Zuivere 
en droge flacons kunnen via recyclagesystemen 
verwerkt worden –zie verpakking- 
 

Veiligheid 
Tijdens en na de verwerking voor goede verluchting 
zorgen. Niet in ruimtes verwerken waar licht verpakte 
levensmiddelen worden opgeslagen. 
Inhoudsstoffen: Ethylacetaat, Hulpstoffen.  
Gevaarsindicatie: Kenteken volgens EG-Richtlijn 
1999/45/EG: Symbool F lichtontvlambaar, Symbol Xi  
Bevat Ethylacetaat. Licht ontvlambaar. Irriteert de 
ogen Herhaald contact kan de huid irriteren. Dampen 
kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 
Buiten het bereik van kinderen houden. Van 
warmtebronnen weghouden – Niet roken. Bij contact 
met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en 
een arts waarschuwen. Elektrostatische ontladingen 
voorkomen. Bij het inslikken onmiddellijk een arts 
waarschuwen en de verpakking en etiket tonen. 

ADR2003/GGVSE: Kentekens voor transport 

VE VE-
Kenteken  

Vermelden op 
transportdocumenten 

a UN 1173 Geen, beperkte hoeveelheden 

b Zettel 3, 
UN1173 

UN 1173 Ethylacetaat, 3, VG II, (D/E) 

 

Verpakkingseenheden (VE) 
a) 1-Liter-Fles mit kinderveilige sluiting 
(10 Stk. in Karton) 
b) 30-Liter-cans (stuk) 
 
 
Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwen- 
dung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behan- 
delnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und 
in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher 
auszuprobieren. (D9.11hps) 
 
 


