
 

 Lithodur   

Cristalizator pentru pavimente calcaroase din 
piatr ă natural ă 
 
Propriet ăţi 
Prin aplicarea cristalizatorului Lithodur pe pavimente naturale din piatră calcaroasă, se obţin 
suprafeţe  lucioase, rezistente la uzură, antiderapante, cu efect de antimurdărie  
şi uşor de intreţinut. Aspectul natural şi desenele caracteristice apar impresionante. Proprietăţiile 
de difuziune a pietrii nu vor fi influenţate.  
Foarte economic la consum. Aplicat conform indicaţiilor din fişa technică nu poluează  
mediul. 
 
Compozi ţie 
Emulgatori, ceară, hexaflorsilicat de magneziu, substanţe stabilizatoare. 
Valoare pH (concentrat): ca. 2 
 
Domeniul de întrebuin ţare 
Este indicat pentru cristalizarea suprafeţelor calcaroase naturale şlefuite fin,  
cum ar fi marmoră de Carara, plăci de Solnhofen, Travertină şi plăci Jura.  
Suprafeţele aspre trebuie şlefuite înainte de întrebuinţare. 
Nu se poate aplica pe suprafeţe din granit, cuarţit, piatră nisipoasă, argilă,  
terazzo sau mozaic. 
 
Întrebuin ţare  
Cristalizare: 
Decapaţi suprafaţa de piatră în profunzime şi lăsaţi să se usuce. 
Agitaţi flaconul înainte de întrebuinţare. Sprayaţi pe o suprafaţă de ca. 1 m²  
şi prelucraţi imediat cu maşina monodisc cu (140-800 rpm) cu Litho-Pad.  
În momentul în care padul este epuizat şi măzgăleşte suprafaţa, întoarceţi  
padul pe dos, respectiv schimbaţi padul. 
Efectul lucios al pavimentului depinde de structura pavimentului,  
astfel poate fi nevoie de a se repeta procedeul de 2-3 ori.  
 
Lustruire: 
Pentru a obţine un luciu uniform după procesul de cristalizare, lustruiţi toată  
suprafaţa cu un pad de lustruire roşu, bej, sau alb.  
 
După întrebuinţare curăţaţi bine diuza flaconului de sprayat  
cu apă curată. 
 
Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fişei tehnice,  
nu pot fi reclamate.  

Consum pe metru p ătrat  
Cristalizare: 5 ml 

 
GHS 05, Pericol (în concentrat); 
H 314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.  H 412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte 
pe termen lung. P 280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie 
a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P 305/351/338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu 
atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest 
lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P 308/313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă 
expunere: consultaţi medicul. 
Conţine: Acid fluorosilicic/ Oleylamină. 
Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1! 

 
 
 

Ambalaj  
6 x 750 ml flacoane de sprayat în carton Art.-Nr. j 21 03 47  
5 buc. Litho-Pad in carton Art.-Nr. z 40 61 17 A se feri de înghe ţ! 
 

Protec ţia 
suprafe ţelor 
din piatr ă 
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