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Rengøringsmidler og produkter til behandling af overflader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BESKRIVELSE 
LITONET og LITONET GEL L er to alkaliske, flydende 
rengøringskoncentrater, der er velegnede til rengøring af alle slags 
keramikfliser, selv sarte, såsom mat polerede, keramiske fliser, 
glas- eller keramikmosaik, og alle slags natursten, også polerede.   
Da LITONET har lav viskositet er det egnet til rengøring af gulve, 
mens LITONET GEL, der har højere viskositet, er særlig velegnet 
til rengøring af keramiske vægbeklædninger. 
 
 

ANVENDELSESOMRÅDE 
Ufortyndede er de to rengøringsmidler særligt effektive til at fjerne 
rester eller pletter af epoxymørtel, såsom  Starlike®, Starlike® 
Defender e Epoxystuk X90, samt til fjernelse af pletter af mørke, 
cementbaserede tætningsmasser på polerede porcelænsfliser.  
LITONET kan også anvendes som: 
- Alkalisk rensemiddel: til effektiv fjernelse af fedtrester, organisk 
snavs akkumuleret over tid og voks fra alle naturlige eller kunstige 
overflader. Fortynd i dette tilfælde produktet med 30% vand. 
- Dybdegående rensemiddel til porøse materialer: effektiv mod 
snavs fanget i porerne på materialer som porcelænsfliser, der er 
gennemfarvede og mat polerede eller blank polerede over hele 
overfladen. Fortynd produktet med 30% vand. 
- Rensemiddel til ekstraordinær rengøring: effektiv på alle 
overflader med ekstremt fastsiddende snavs, der ikke kan fjernes 
med almindeligt solgte rensemidler. 
- Rensemiddel til rengøring af elastiske overflader så som PVC og 
linoleum. 
LITONET GEL kan også anvendes som universal 
rengøringsmiddel til hårde overflader og fjerner effektivt snavs og 
organiske aflejringer. Anvendes rent efterfulgt af skylning. 
 

FORDELE 
 - En ikke-aggressiv opløsning, der kan bruges selv på blank 
marmor og mat polerede og blank polerede porcelænsfliser 
uden risiko for korrosion og mattering. 

 
ANVENDELSE 
Til fjernelse af rester eller pletter af epoxymørtel, skal 
rengøringsmidlerne påføres, når fugningen er tilstrækkeligt hærdet 
(normalt efter 24 timer ved en temperatur på +20/+25°C).  
Produkterne påføres ufortyndede og fordeles eller sprayes direkte 
på overfladerne, hvor de virker cirka 10-15minutter. Herefter 
gnides overfladen med hvid filt (art. 109/G). I tilfælde af store 
overflader anvendes en gulvbehandlingsmaskine forsynet med 
hvid rondel.  
Rengøringsmidlet tørres op med en svamp, en gummiskraber eller 
en vådsuger. 
Skyl til sidst med rigeligt rent vand og tør straks op med en ren 
klud.  
Lad ikke vandet tørre på overfladen idet der dannes pletter. 
Til andre typer rengøring fortyndes produktet som angivet ovenfor. 
Hæld produktet på overfladen, der skal behandles. Lad det virke 
nogle minutter afhængigt af  den type snavs, der skal fjernes. Gnid 
med Scotch-Brite svamp eller hvid filt (art. 109/G). Skyl grundigt 
med rent vand og en svamp eller klud. 
 

ADVARSLER 
● Inden produktet anvendes skal døre, vinduer, 
gummitætningslister, møbler, haner, metal- og PVC-overflader, 
ligesom andre overflader ,der kan angribes ved direkte kontakt 
med rengøringsmidlet, beskyttes. 

● Skift skyllevandet hyppigt.. 

● Produkterne virker irriterende. Under anvendelsen skal der 
anvendes passende beskyttelsesbeklædning.   Følg 
instruktionerne på etiketten og på de tilhørende sikkerhedsblade. 

● Produktet må ikke anvendes på andre måder end som 
beskrevet i nærværende tekniske beskrivelse. 

● Hvis produktet spildes, skal det suges op med absorberende 
materiale (papir, savsmuld, vermiculite, osv.), der skal bortskaffes 
på korrekt vis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LITONET / LITONET GEL 
FLYDENDE RENSEMIDLER TIL FJERNELSE AF 
EPOXYMØRTEL-PLETTER FRA ALLE SLAGS 
KERAMIKFLISER, MOSAIKKER OG NATURSTEN. OGSÅ 
EFFEKTIV TIL RENGØRING AF FASTSIDDENDE SNAVS.  
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ANVENDELSESDATA 

Anvendelsestemperatur Fra +5°C -til 84°C 

Overfladebehandlingstid Ca. 10-15 minutter 

Rækkeevne 10-15 m2/L 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PAKNING 
LITONET LITONET GEL 

Flasker på 1 l – Kartonner med 12 stk. 
Dunke på 5 l 

Flasker med spray på 0,750 l - Kartonner 
med 12 stk. 

 

 

SIKKERHEDSOPLYSNINGER 
Konsultér produktets sikkerhedsdatablad, kan rekvireres på 
anmodning. 

PRODUKT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG 
 
 

Uanset at oplysningerne i dette data-ark svarer til vores årelange erfaring kan de 
kun betragtes som generelle indikationer. 
Al anvendelse bør finde sted efter en prøve som udføres af brugeren, der alene har 
ansvaret for det endelige resultat af det udførte arbejde. 
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TEKNISKE DATA 

Udseende 

LITONET: Klar væske  

LITONET GEL: Tyktflydende klar væske 

Farve Ingen 

Lugt Ferskenduft 

Brændbart Nej 

Toldklassificering 3402 90 90 

pH 12 ± 0,5 

Specifik vægt 1010 ± 10 g/L 

Holdbarhed 24 måneder i den oprindelige emballage, beskyttet mod varmekilder og direkte sollys.   Må ikke udsættes for frost. 
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