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Eigenschappen

Magmatisch gesteente (stollingsgesteente), niet kalkhoudend, niet zuurgevoelig, volledig polijstbaar. vorstvast.

Algemeen advies

Na plaatsing dient men het oppervlak volledig te laten drogen. 

De droogtijd is afhankelijk van het type plaatsing:

• Bij verlijming op een gedroogde dekvloer: ca. 1 maand

• Bij plaatsing op een mortelbed: minstens 3 maanden

Tijdens deze droogtijd mag men enkel onderhouden met Lithofin MN Wash & Clean.

Op deze kaart vindt u ons advies voor reinigen, beschermen en onderhoud. 

Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, neem dan even contact op. Wij zijn u graag van dienst.

Wij wensen u veel woonplezier en comfort met uw keuze!

J.P. Fierloos, directeur

Kroon Vloeren in Steen BV •  Energieweg 8c • 4231 DJ Meerkerk • Tel 0183-354225

Reinigen Beschermen Onderhoud

Belangrijk advies  Volg steeds de richtlijnen op de Lithofin productverpakking en in de technische informatie.  Probeer altijd de producten eerst uit op een onopvallende plaats!

Aanbevolen is het eenmalig behandelen van het 

oppervlak met een impregneermiddel. Hierbij veran-

dert er weinig of niets aan het uitzicht van de steen, 

maar heeft men een blijvende bescherming tegen 

het indringen van water, vuil en vet / olievlekken.

Lithofin MN Vlekstop
Al jaren de meest kwalitatieve en duurzame (werkt 

jarenlang) bescherming tegen water en vlekken. 

Blijft onzichtbaar. Sommige granieten kunnen ver-

donkeren met MN Vlekstop.

Lithofin Vlekstop W
Voor het impregneren van niet gepolijst donkerkleu-

rig graniet zoals verzoete en gebrande afwerkingen, 

kan men Vlekstop ‘W’ toepassen.  Deze impregnering 

op waterbasis beschermt goed tegen vet en olie en 

verandert niets aan het uitzicht van de steen.Voor 

binnen en buiten. Reukloos en milieuvriendelijk.

Lithofin Vlekstop Plus 
De werking van dit product is identiek aan MN Vlek-

stop, met het verschil dat MN Vlekstop Plus de steen 

sterk verdonkert. Ideaal voor het versterken van kleur 

en structuur.

De vermelde Lithofin beschermingsproducten zijn 

niet te combineren in gebruik. Plaats steeds een 

proefvlak.

Het juiste onderhoud benadrukt de kleur en struc-

tuur van de steen en zorgt voor een jarenlange be-

scherming tegen slijtage en vuil.

Lithofin MN Wash & Clean 
Dit onderhoudsproduct wordt verdund in het 

dweilwater regelmatig uitgedweild op de vloer. Het 

vormt geen lagen en is perfect te combineren met 

een impregnering.

Lithofin MN Glans en Schoon 
Voor gepolijste / gezoete oppervlakken. Deze glan-

smelk wordt verdund en periodiek op een vooraf 

schoongemaakte vloer ingedweild. Ze geeft een 

mooie glans, vooral als ze na het indrogen geboend 

wordt. Tevens zorgt MN Glans en Schoon voor een 

betere bescherming tegen het aflopen/slijten van 

de polijsting / zoeting.

Lithofin MN Glansfilm 
Dit product is speciaal voor het terug op glans bren-

gen van reeds bestaande, mat geworden gepolijste 

vloeren. Éénmalig gebruik.

Lithofin MN Vuiloplosser  
Met dit product kan men alle vuil verwijderen voor-

aleer de vloer te behandelen of te onderhouden. 

Lithofin MN Cementsluierverwijderaar
Dit product verwijdert snel alle cementsluier en 

mortelresten alsook roestvlekken.

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 hardnek-

kig vuil.

Lithofin OILEX 
Een gel in tube voor het verwijderen van diepe vet- 

en olievlekken.

Lithofin MN Buitenhuisreiniger 
Deze reiniger voor buitengebruik verwijdert moei-

teloos alle hardnekkige, natuurlijke vervuilingen 

buitenhuis zoals verkleuringen van planten, groene 

aanslag, zwarte vlekken enz. Periodiek te gebruiken. 

Ideaal in combinatie met machine en pad: MN Bui-

tenhuisreiniger maakt terrassen weer als nieuw.


