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                                                                                        Onderhoudsadvies  

Cementtegels__________________  
Algemeen Advies: 
Vloeren: na plaatsing dient men het oppervlak volledig te laten drogen.  
Tijdens deze droogtijd mag men enkel onderhouden met Lithofin MN Wash&Clean. 
 

REINIGING 
Lithofin MN Vuiloplosser  
Met dit product kan men alle vuil verwijderen vooraleer de vloer te behandelen of te 
onderhouden. Lithofin MN Vuiloplosser mag verdund of onverdund toegepast worden. 
Verpakking: 1 liter of 5 liter – Verbruik: ca. 1 liter per 15-20m² naargelang vervuiling. 
  
TIP: Cementsluier kan men verwijderen met Lithofin MN Vuiloplosser mits grondig te 
schrobben met een harde borstel of met een éénschijfsmachine met een schrobpad.  
 
Voor specifieke vervuilingen: 
Lithofin Lösefix  
Voor het verwijderen van zware vervuiling, lijm- en verfresten, rubberstrepen. 
Hét geschikte product voor het reinigen van bestaande vloeren: verwijdert alle bestaande zeep – en productlagen en 
hardnekkig vuil. 
Lithofin OIL-EX  
Speciale vlekken-gèl in tube voor het verwijderen van diep ingedrongen olie-vlekken. 

 
BESCHERMING 
Het is aanbevolen het oppervlak te beschermen tegen het indringen van vuil en 
vlekken. Dit kan door het eenmalig behandelen van het oppervlak met een 
impregneermiddel. Hierbij ontstaat een extra bescherming tegen het indringen van 
water, vuil en vet/olievlekken.  
Belangrijk: een cementtegel verdicht gaandeweg in het onderhoud, het is niet 
mogelijk om deze tegels onmiddellijk na plaatsing volledig te verdichten 
Ook na het impregneren blijft er een gevoeligheid voor zuurvlekken van bv wijn, azijn, 
fruit enz. 
 
Lithofin MN Vlekstop 
Sterk vlekwerend impregneermiddel. Maakt de cementtegels minder gevoelig voor 
vlekken van olie, vet en water. Verandert niets aan de kleur of het uitzicht van de 
tegels. Geeft geen glans en vormt geen lagen op de tegels. Voor éénmalige 
toepassing. Eenvoudig aanbrengen met een rolletje op een droge en schone tegel. 
Verpakking: 1 liter – Verbruik: 1 liter per ca. 12-15m².  
 
ONDERHOUD 
Door de cementtegels na het impregneren regelmatig te onderhouden (dweilen) 
ontstaat er een goede verdichting van het tegeloppervlak en worden de tegels door 
de patina steeds mooier en voller van kleur. 
Lithofin MN Wash&Clean (wekelijks dweilen) 
Dit onderhoudsproduct wordt verdund in het dweilwater regelmatig uitgedweild op de 
vloer. Het vormt geen lagen en is perfect te combineren met een impregnering. 
Verpakking 1 liter / 5 liter 
Lithofin MN Glans en Schoon (1 x per maand dweilen) 
Deze glansmelk wordt verdund en periodiek op een vooraf schoongemaakte vloer 
ingedweild. Ze geeft een mooie glans, vooral als ze na het indrogen geboend wordt. 
Verpakking 1 liter / 5 liter 
  

Advies : volg steeds de richtlijnen op de Lithofin productverpakking en in de technische informatie. Vraag zoveel mogelijk 
informatie over de eigenschappen en plaatsing van de betreffende steensoort aan uw natuursteenhandel. 
  
Voor informatie en bestellingen: tel gratis (B) 0800 90 092 – (NL) 0800 022 7245 


