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Beschrijving  
Buiten worden natuur- en betonsteen oppervlakken 
relatief snel vuil. Op schaduwrijke plaatsen kan zich 
zelfs gladde aanslag vormen. 
Met Lithofin ALLEX kunnen alle stenen eenvoudig en 
moeiteloos worden gereinigd. 
Lithofin ALLEX is een met water te verdunnen 
concentraat voor universeel gebruik. Het is neutraal, 
chloor- en zuurvrij. 
 
Eigenschappen 
Verwijdert aldat vuil wat wordt veroorzaakt door 
planten en bomen evenals algemene veront-
reinigingen. Ook gladde, groene aanslagen worden 
verwijderd. 
De dieptewerking zorgt voor een preventief effect, dat 
een aantal maanden actief blijft. 
Technische data: 
Dichtheid: ca.1,0 g/cm³ 
pH-waarde: ca. 7 (geconcentreerd) 
Uiterlijk: helder, lichtblauw 
Geur: geparfumeerd 
Oplosbaarheid in water: volledig 
  
Toepassing 
Ter verwijdering en ter voorkoming van groene 
aanslag op diverse oppervlakken 
Voor het reinigen van  trappen, paden en terrassen 
van natuur- en betonsteen, muren, gevels, daken, 
alswel houten schuttingen, bielzen, tuinmeubelen enz. 
Ook geschikt voor glasdaken, séres en markiezen. 
Wettelijk Gebruiksvoorschrift: Toegestaan is 
uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van: 
groene aanslag 
 
Verwerking 
Lithofin ALLEX  met water verdunnen (250ml op 10 
liter water) en opbrengen d.m.v. spuiten, gieten, 
borstelen of schrobben. Niet naspoelen. Na een 
aantal dagen is het oppervlak van aanslag bevrijd. 
Resten kunnen met water afgespoeld worden of 
verdwijnen bij de volgende regenbui. Voor het 
aanbrengen is een gieter geschikt of beter nog een 
tuinspuit. Bij kleine oppervlakken is een bloemenspuit 
geschikt. Bij ernstige vervuiling behandeling herhalen 
en Lithofin ALLEX opschrobben. 
Let op: Lithofin ALLEX is niet giftig voor planten, maar 
toch moet direct sproeicontact vermeden worden of 
met veel water afwassen. 
Verbruik: ca. 20 -50 m²/Liter bij het opbrengen met 
een gieter, ca. 150 m²/Liter bij het opbrengen met een 
tuinsproeier 
 
 
 

Opslag 
Koel en gesloten. Houdbaar tot ca. 5 jaar. 
Advies 
Een impregnering met Lithofin SK of 
Lithofin MN Bescherming maakt stenen oppervlakken 
waterafstotend. Hierdoor wordt de aanleg tot 
vervuiling en algenvorming verminderd. 
 
Milieubescherming 
De bevattende tensiden zijn conform WRMG bio-
logisch afbreekbaar. Bevat geen fosfaten. WGK 2 
volgens VwVwS van 17-5-99 
Opruiming: afvalsleutel AVV 070 608*. De bussen zijn 
van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en 
recyclebaar. Uitgespoelde bussen kunnen bij de 
hiertoe bestemde verzamelpunten (zie aanwijzing op 
het etiket) worden afgegeven. 
 
Veiligheid 
Ingrediënten: 5-15% kationogene en niet-ionogene 
oppervlakte-actieve stoffen, hulpstoffen. 
Registratie Duitsland: N-23153, 
Toelating Nederland: 9616 N 
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten 
aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):  
Symbol GHS05, 09, gevaar 
Didecyldimethyammoniumchlorid. Veroorzaakt ernstige 
brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water 
levende organismen. Giftig voor in het water levende 
organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik 
van kinderen houden. Beschermende handschoenen/ 
beschermende kleding/oogbescherming/ 
gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: De mond 
spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET 
DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren. 
Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke en 
landelijke regelgeving. 
ADR2015: aanduidingen voor transport 
VE VE-

aanduiding 
gegevens op transportdocument 

a) LQ geen, want beperkte hoeveelheid 
 
Verpakking(VE) 
a) 1-liter fles met kindveilige dop (10 stks in doos),   
 
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 omstandig-
heden 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. (BNL2.16gps/--) 
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