
Het LITHOFIN-Programma

Reinigen 
Beschermen 
Onderhouden 
van Keramische en Fijnverglaasde Tegels, 
Terracotta, Natuur- en Betonsteen



Milieubescherming 

Kijk uit naar dit symbool op de productverpakking 
voor informatie over de milieu-eigenschappen van 
elk individueel product. Alle producten worden 
vervaardigd met de veiligst mogelijke grondstoffen, en 

deze zijn geregistreerd bij de Duitse Milieucontrole Instantie. De 
verpakking is vervaardigd uit milieuvriendelijk polyethyleen (PE) 
of uit blik, en kan worden gerecycleerd. 

LITHOFIN voor Professionele Gebruikers

De LITHOFIN producten worden reeds meer dan 60 jaar 
gebruikt door natuursteenbewerkers, tegelplaatsers en 
schoonmaakspecialisten. De professionele gebruiker waardeert 
de producten voor hun hoge kwaliteit , hun doeltreffendheid en 
hun verscheidenheid.

LITHOFIN voor Particuliere Gebruikers

Illustraties en beschrijvingen op de productlabels en in brochures 
vereenvoudigen de productkeuze. Het gebruiksgemak en de 
professionele kwaliteit beantwoorden aan de wens van elke doe-
het-zelver.

Producten voor het Reinigen, Beschermen en Onderhouden 
van alle Keramische en Natuursteen Oppervlakken

Het LITHOFIN Producten gamma

Het Lithofin Gamma vloeit voort uit enkele producten 
voor tegelplaatsers en steenbewerkers. In de afgelopen 
60 jaar nam het aantal producten toe, alsook hun 
toepassingsbereik. Zo ontstond een uitgebreid gamma van 
steenbehandelingsproducten, zonder compromis, voor zowel de 
professionele gebruiker als voor de particulier.

KF speciaal voor keramiek en porcellanato        

Cotto speciaal voor cotto en terracotta

MN speciaal voor kunst- en natuursteen

Universele Producten voor keramiek en natuursteen

PRO Producten voor de professionele gebruiker

De  Product Lijnen 

Kwaliteit

De hoogste kwaliteit is het streefdoel van Lithofin. Ontwikkeling, 
fabricage, logistiek en service zijn allen onderworpen aan 
een kwaliteits-management programma, ontwikkeld om 
doorlopend proces-verbetering 
door te voeren en een nieuwe 
markt-standaard te plaatsen.De 
productkwaliteit is het resultaat van 
voortdurend laboratoriumonderzoek 
en praktijktests gebaseerd op de 
ervaring van experten. Het Lithofin 
gamma zet de standaard op het vlak 
van productkwaliteit en het voldoet 
aan de eisen van zowel vakman als 
particuliere gebruiker. 

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van de producten 
dient altijd te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen 
oppervlakken.  Wanneer er nog geen ervaring met een product is opgedaan en in geval van twijfel 
moet dit product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgeprobeerd.
© Lithofin AG. Nadruk, zowel geheel als gedeeltelijk, alleen met voorafgaande toestemming.
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Presentatie

Alle Lithofin producten worden voorgesteld in een uniforme 
verpakking met aantrekkelijke verkoopsetiketten. De productlijnen 
zijn te onderscheiden door hun kleurstelling. Tekst en illustratie 
geven het gebruik van de producten duidelijk aan. De verpakking 
is ontworpen om uw klantondersteuning en de productkeuze te 
vergemakkelijken.



Verkoopsondersteuning

LITHOFIN biedt u een instelbaar, flexibel verkoops – en presentatierek 
aan. Kies één van drie vloerstaande verkoopsrekken naargelang uw 
behoefte. Een kopplaat, een gedetailleerde antwoordwijzer en een 
folderhouder voor de Lithofin Onderhoudstips zijn inbegrepen. 

Verkoopsrek mini 
(51x42x148 cm), voor ca. 60 flessen
Verkoopsrek midi
(54x41x178 cm), voor ca. 100 flessen
Verkoopsrek maxi
(67x50x208 cm), voor ca. 200 flessen

Verkoopsrek midiVerkoopsrek mini

Verkoopsrek maxi

Lithofin biedt ook een keuze van brochures 
en tips aan , met productbeschrijvingen voor 
de verschillende lijnen, alsook gedetailleerde 
technische informatiebladen met technische en 
veiligheidsinformatie. Individuele adviezen voor productgebruik 
op verscheidene keramische en steenmaterialen werden 
ontworpen om de producttoepassingen te ondersteunen. De 
verpakkingen vermelden duidelijke gebruiksaanwijzingen. 

www.lithofin.com beantwoord alle vragen betreffende de 
producten en hun gebruik. Technische informatiebladen zijn 
beschikbaar als PDF document.
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Voor meer informatie en service contacteer:

B   0800 900 92 of www.lithofin.be   

NL  0800 022 7245 of www.lithofin.nl

Vind eenvoudig de juiste oplossing:

De snelste manier om oppervlakken snel en goed te onderhouden

KERAMISCHE TEGELS

KERAMIEK, 

TEGELS, 
KLINKERS
Altijd mooi en schoon …

Informatie en tips voor goed onderhouden oppervlakken



Producten voor Keramische Tegels en Natuursteen 
universeel te gebruiken

Lithofin MURO Lithofin WEXA Lithofin LÖSEFIX Lithofin OIL-EX

De cementsluierverwijderaar 
voor bouwplaatsen en buiten-
oppervlakken
Verwijdert zelfs sterke 
cementsluiers, mortelresten, 
verweringen, hardnekkige 
vuillagen, enz. van alle zuur-
bestendige oppervlakken. Het 
reinigingsmiddel voor nieuw 
gelegde en oude vloeren van 
tegels, natuur- en sierbeton.
• concentraat
• extra sterk
• zeer actief
• zuurhoudend

Verbruik: ca. 30-50 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.

Basis- en allesreiniger
Lost vet- en 
olievervuiling, resten van onder-
houdsmiddelen, waslagen, roet 
en veel meer op en verwijdert 
ze. Het voor vele doeleinden 
geschikte reinigingsmiddel voor 
werkplaats, garage, huis, bin-
nenplaats, tuin enz.
• concentraat
• mild alkalisch
• universeel te gebruiken

Verbruik: ca. 7-15 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.

Was- en olieverwijderaar
Verwijdert waslagen, deklagen, 
teer, hardnekkige olie- en 
vetvlekken, verf- en lijmresten. 
De verontreinigingen worden 
opgelost en kunnen daarna met 
water worden afgenomen. 
• gebruiksklaar
• met dieptewerking
• bevat oplosmiddelen

Verbruik: ca. 5-10 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.

Olievlekkenverwijderaar
verwijdert diep ingedrongen 
was-, vet- en olievlekken.
• gel
• bevat oplosmiddelen
• ook geschikt voor gepolijst 
  marmer 

Verpakking: 250 ml tube 
(10 per doos).
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Lithofin Anti-Slip   

Set voor een blijvende 
Anti-Slip behandeling
Voor alle gladde oppervlakken 
in keramiek en natuursteen. 
Voor gebruik op balcons,terrass
en,trappen,inkomhallen enz.
• blijvend
• veilig 
• gemakkelijk toe te passen 

Verbruik: ca. 6 m²/set.
Verpakking: de set bevat 
een reiniger, antislip-vloeistof, 
handschoenen en sponsjes.

Lithofin Rost-EX

Roestverwijderaar -zuurvrij-
verwijdert roestvlekken van alle 
steen oppervlakken
• zuurvrij - ook voor marmer en 
  kalksteen
• plaatselijk op vlekken toe te 
  passen

Verbruik: ca. 10 m²/ltr.  
Verpakking: 500 ml



Lithofin GLASTILAN

Speciaal Onderhoudsproduct
Universeel te gebruiken voor 
alle steen- en tegelvloeren, ter-
racotta en betonsteen. 
Reinigt en onderhoudt bij het 
dweilen in een keur. De opper-
vlakken behouden een mooi en 
verzorgd uitzicht. 
Ideaal voor alle ruwe, poreuze 
en ongeglazuurde oppervlak-
ken.
• concentraat - zeer zuinig
• vormt geen lagen  
• loogt niet uit
• universeel te gebruiken 

Dosering: ca. 20 ml in een 
emmer met 10 ltr. water.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.

Verpakking (VE):

500ml: 10 flessen per doos

1 litre: 10 flessen per doos

5 litre: 2 cans per doos
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Lithofin 
VLEKSTOP ›W‹

Lithofin Vlekstop PLUS Lithofin MULTI-SEAL 

Impregnering - op waterbasis-
- water- en olie-afstotend -
voor poreuze keramiek, natuur-
en betonsteen. Verhindert ver-
regaand het indringen van olie, 
vet en water, beschermt tegen 
vlekken en vergemakkelijkt 
het onderhoud. Ook voor toe-
passing in bewoonde ruimtes 
vermits er geen storende oplos-
middeldampen ontstaan.
Als voorbehandeling; 
vergemakkelijkt het afwassen 
van de voegmortels.
• voor binnen en buiten 
• onzichtbaar, zonder glans 
• met langdurige werking
• oplosmiddelvrij, geurloos

Verbruik: ca. 10-20 m²/ltr.
Verpakking: 250 ml, 500 ml, 
1 ltr, 5 ltr.

Impregnering met 
kleurverdieper
Versterkt de kleur van poreuse 
steen-oppervlakken, werkt 
ook olie- en waterwerend en 
beschermt tegen vlekken.
• in het bijzonder geschikt voor 
  ruwe oppervlakken
• voor binnen en buiten
• zonder glans
• werkt langdurig
• bevat oplosmiddelen

Verbruik: ca. 6-15 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.

Coating op waterbasis
voor ongeglazuurde klinkers en 
ruwe natuur- en betonsteen.
De zijdeglans-coating frist de 
kleur op, verfraait het oppervlak 
en vergemakkelijkt het 
onderhoud.
• zelfglanzend
• enkel voor binnenshuis
• oplosmiddelvrij, geurloos
• eenvoudige verwerking

Verbruik: ca. 20 m²/ltr, 
tot 100 m² bij verdund gebruik.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.

Lithofin Resin-EX

Speciale Reinigings-gel
Verwijdert sluier van epoxyhars-
voegsel en resten van epoxy-
bestratingsvoegmortel, alsook 
harsresten, verzegelingen en 
coatings, olie- en vetafzettingen, 
verven (graffiti), kunststofresten 
en vele andere hardnekkige 
vervuilingen.
Geschikt voor keramiek en alle 
ruwe natuur- en kunststeen.
•  gel-achtig
•  bevat oplosmiddelen 

Verbruik: ca. 5 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.



Speciale Producten voor Keramische Tegels 
en Grestegels

Lithofin KF Cements-
luierverwijderaar

Lithofin KF Klinkerolie

zorgt voor zuivere, 
ontsluierde oppervlakken
Voor alle keramische vloeren 
zoals ruwe en gladde kera-
mische tegels, fijnverglaasde 
grès en terracotta. Verwijdert 
moeiteloos cementsluiers, 
voegselresten, roest, kalk- en 
andere verharde vuillagen.
• Ideal voor gebruik binnenshuis
• concentraat
• zuurhoudend
• snelwerkend 
• reukloos -zonder dampen
• voor binnen en buiten

Verbruik: ca. 20-30 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.

Versterkt de natuurlijke kleur-
structuur en geeft een fris aan-
zien. Vlekken worden minder 
zichtbaar en het onderhoud 
wordt verlicht. Geschikt voor 
alle vloeren in absorberende, 
ongeglazuurde tegels, klinkers, 
terracotta- en tegelplavuizen. 
aarden en tegelplavuizen. De 
werkzaamheid binnen: een 
aantal jaren, buiten: maximaal 6 
maanden.• gebruiksklaar
• zonder glans
• geurvrij en bevat geen 
  oplosmiddelen

Verbruik: ca. 7-15 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr. 
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Lithofin KF 
Intensiefreiniger

Lithofin KF 
Impregnering

Lithofin KF 
Onderhoudsreiniger

voor keramische tegels en 
grestegels 
Voor periodieke grondige 
reiniging of voor het regelmatig 
reinigen van intensief gebruikte 
oppervlakken. Verwijdert 
hardnekkige en sterke 
vervuilingen, olie-achtige of 
vettige verontreinigingen. 
Uitstekend geschikt voor alle 
keramische tegels. 
• concentraat
• extra sterk
• alkalisch
• bevat geen oplosmiddelen

Verbruik: 10-15 m²/ltr, tot 
100 m² bij verdund gebruik als 
dweilverzorging.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.

voor keramische tegels en 
grestegels
Impregneermiddel op waterba-
sis met hoog indringvermogen, 
speciaal voor de eerste behan-
deling van nieuwe, ongeëmail-
leerde keramiekoppervlakken.  
De water- en oliewerende 
werking beschermt verregaand 
tegen vlekken, gaat vervuiling 
tegen en vergemak-kelijkt het 
onderhoud. De verwerking 
kann ook in bewoonde ruimtes, 
omdat geen storende oplosmid-
del-dampen ontstaan. 
• Ideaal voor gepolijste 
  fijnverglaasde keramiek.
• gebruiksklaar
• bevat geen oplosmiddelen
• onzichtbaar, vormt geen lagen

Verbruik: tot maxi. 40 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.

voor keramische tegels en 
grestegels
Voor normale dweilverzorging 
van normaal belaste vloeren. 
Reinigt en onderhoudt in 
een keer zonder strepen 
oppervlakken en zorgt steeds 
voor een verzorgde aanblik van 
de tegelvloer.
• ideal voor glanzende 
  oppervlakken
• concentraat - zeer zuinig
• mild alkalisch
• wasvrij
• vormt geen lagen

Dosering: ca. 20 ml in een 
emmer met 10 ltr. water.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.



Verpakking (VE):

500ml: 10 flessen per doos

1 litre: 10 flessen per doos

5 litre: 2 cans per doos

Lithofin KF 
Voegenreiniger
Brengt de originele kleur van 
de voegen tussen tegels op 
wanden en vloeren terug. 
Verwijdert vettige olie- en 
vuilafzettingen van voegen in 
keuken en badkamer en maakt 
deze hygiënisch schoon en fris.
• zeer zuinig
• intensieve werking
• mild alkalisch

Verbruik: ca. 3 m²/500 ml
Verpakking: 500 ml
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Lithofin KF 
Sanitairreiniger
Voor de regelmatige 
onderhoudsverzorging in 
natte ruimtes, voor glans 
en hygiënische reinheid. 
Verwijdert kalkaanslag en 
ketelsteen, roest, vetaanslag 
en zeepresten uit badkamer en 
doucheruimte. Reinigt chroom, 
keramiek, roestvrij staal enz. 
Niet voor zuurgevoelige 
oppervlakken. 
• concentraat
• zuurhoudend
• zelfwerkend
• aangename geur

Verbruik: tot maximaal 
100 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.

Lithofin KF 
Voegenbescherming
Voor voegen in keramische 
vloeren. Beschermt tegen vet-
aanslag en vlekken in de keu-
ken en badkamer en verlicht de 
onderhoudsreiniging.
• gebruiksklaar
• onzichtbaar
• met langdurige werking
• bevat geen oplosmiddelen

Verbruik: ca. 5 m²/500 ml
Verpakking: 500 ml

Lithofin Cotto 
Wax-Finish
2e stap in de methode 
MODERN: Voor de eindbe-
handeling van de met Lithofin 
Pre-Wax geïmpregneerde 
oppervlakken. Ook voor de 
nabehandeling van vooraf 
beschermde tegels. Geeft een 
natuurlijk licht, neutraal uiterlijk.
• gemakkelijk te verwerken
• zelfglanzend
• bevat geen oplosmiddelen, op 
  waterbasis

Verbruik: tot maximaal 
10 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.

Lithofin Cotto Pre-Wax

1e stap van de methode 
MODERN: Voorimpregnering 
voor betere bescherming tegen 
olie- en vetvlekken. Wordt 
vlak voor de eindbehandeling 
met Lithofin Cotto Wax-Finish 
opgebracht.
• gemakkelijk te verwerken
• gebruiksklaar
• vrij van oplosmiddelen, op 
  waterbasis
• sneldrogend

Verbruik: tot maximaal 
10 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.

Lithofin Cotto Brillant   

Glansmilk voor het periodiek 
opfrissen van glans en was-
laag. Bevordert de patinavor-
ming bij klassiek behandelde 
vloeren. Wordt onverdund of 
met dweilwater verwerkt. 
• concentraat
• bevat geen oplosmiddelen
• washoudend
• kan gepolijst worden 

Verbruik: ca. 20 m²/ltr, tot 
200 m² bij verdund gebruik.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.

Lithofin Cotto 
Easy-Clean
Voor het reinigen en verzorgen 
in één keer. De regelmatige 
toepassing ondersteunt de 
patinavorming en maakt de 
vloeren steeds mooier.
• concentraat
• zeer zuinig
• wasvrij
• vormt geen lagen

Dosering: ca. 20 ml in een 
emmer met 10 ltr. water.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.

voor het sanitair

voor cotto en terracotta



Lithofin MN 
Wash & Clean
Voor regelmatig gebruik op alle 
soorten stenen vloeren. Reinigt 
en verzorgt bij het dweilen. Zowel 
ruwe gespleten, geslepen als 
gepolijste oppervlakken worden bij 
regelmatig gebruik steeds mooier 
en voller van kleur en structuur. 
Ideaal voor geïmpregneerde of 
van een beschermlaag voorziene 
oppervlakken.
• concentraat
• zeer zuinig
• vormt geen lagen
• niet uitlogend

Dosering: ca. 20 ml in een 
emmer met 10 ltr. water.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.

Lithofin MN 
Glans en Schoon
Voor periodiek opfrissen van de 
glans van gepolijste marmer- 
en andere stenen vloeren. 
Vormt een fijne oppervlaktelaag 
en is de ideale extra verzorging 
voor alle glanzende vloeren. 
Bovendien uitstekend geschikt 
voor de eerste behandeling 
van geslepen, ruwe en andere 
matte vloeren.
• concentraat
• zeer zuinig
• alleen voor binnen
• washoudend
• bevat geen oplosmiddelen

Verbruik: ca. 20 m²/ltr, tot 
200 m² bij verdund gebruik.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.

Speciale Producten 
voor Natuur- en Betonsteen

Lithofin MN 
Vuiloplosser
Voor het grondig reinigen van 
gebruikte vloeren bij ernstige 
algemene vervuiling, bij vettige 
verontreinigingen, resten van 
vloerverzorgingsmiddelen, 
glanslagen enz.
Voor het verwijderen van 
bouwvuil van nieuwe vloeren, 
in het bijzonder van zowel 
gepolijst marmer en kalksteen, 
als alle andere soorten 
natuursteen.
• concentraat
• zeer actief
• zuurvrij, mild alkalisch
• oplosmiddel- en geurvrij

Verbruik: ca. 10-30 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr. 

Lithofin MN Cement-
sluierverwijderaar
Reinigt graniet. gneis, kwartsiet 
en andere natuursteen en fijn 
tegelwerk.
Verwijdert cementsluiers, 
aangekoekte vuilresten, verwe-
ringen, roest en roestverkleu-
ringen.
Werkt ook roestwerend bij hard 
ijzerhoudend gesteente.
Niet te gebruiken op  gepolijst 
marmer, kalksteen enz.
• concentraat
• zeer actief
• zuurhoudend
• geurarm

Verbruik: ca. 30-50 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr. 

Lithofin MN 
Leisteenolie
Voor het beschermen en ver-
zorgen van alle gekleurde lei 
en leisteen. De natuurlijke kleur 
wordt versterkt, de structuur 
komt naar voren en het uiterlijk 
wordt verbeterd. Ideaal voor 
het opfrissen van gebruikte 
oppervlakken.
• gemakkelijk te verwerken
• zeer zuinig
• kan gepolijst worden
• waterafstotend
• bevat oplosmiddelen
• alleen voor binnen

Verbruik: ca. 20 m²/ltr.
Verpakking: 500 ml, 1 ltr, 5 ltr. 
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Lithofin MN 
Glansfilm
Glanzende deklaag, die kleur 
en glans verfrist. Zowel voor 
de eerste behandeling van 
nieuwe ruwe oppervlakken, als 
voor de periodieke verzorging 
voor dof geworden resp. 
afgesleten vloeren. 
• concentraat
• alleen voor binnen
• bevat geen oplosmiddelen, 
  op waterbasis.

Verbruik: ca. 20 m²/ltr, tot 
200 m² bij verdund gebruik.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.

Lithofin MN 
Buitenhuisreiniger
Voor het grondig reinigen 
van alle steenoppervlakken 
buitenshuis zoals terrassen, 
paden, trappen, muren enz. 
Ontdoet deze zelfwerkend 
van donkere door planten 
veroorzaakte en algemene 
aanslag, door bomen of 
bloemen veroorzaakte 
verkleuringen of vochtvlekken. 
Maakt alle steenoppervlakken 
in minuten weer licht en 
schoon.
• werkt snel en intensief

Verbruik: tot max. 15 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr. 

Lithofin MN 
Bescherming
Impregneermiddel met uitste-
kende werking op poreuze 
natuur- en sierbetonsteen. 
Beschermt tegen vochtopname, 
intrekken van vocht en vermin-
dert de aanleg tot vervuiling.
• gebruiksklaar
• bevat oplosmiddelen
• ademend
• zowel voor binnen als buiten
• jarenlang actief
• onzichtbaar, zonder glans

Verbruik: ca. 7-15 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr. 

Lithofin MN 
Kleurverdieper
Voor het verbeteren van 
het uiterlijk van vloeren in 
ruwe, poreuze natuur- en 
sierbetonsteen. Brengt de 
kleuren tot leven en verdiept 
de structuur, maakt water- en 
vuilafstotend.
• gebruiksklaar
• zowel voor binnen als buiten
• zonder glans
• bevat oplosmiddelen
• kan meermaals opnieuw 
   worden opgebracht
• ideaal voor sierbetontegels

Verbruik: ca. 7-15 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr. 

Lithofin MN 
Easy-Clean
Voor werkbladen in natuur-
steen. Voor het snel en moei-
teloos reinigen voor en na het 
koken. Verwijdert vettig opper-
vlaktevuil, steunt de  werking 
van de impregnering en verhin-
dert vlekken. 
• gebruiksklaar
• zonder gevaar voor de  
  gezondheid
• zeer spaarzaam
• vormt geen lagen

Verpakking: 500 ml



Lithofin MN Politoer

Voor het periodiek opfrissen en 
polijsten van steenoppervlak-
ken, geeft glans en bescher-
ming. Verzorgt alle gepolijste 
oppervlakken en behoudt het 
mooie uiterlijk ervan.
• gemakkelijk te polijsten
• bevat oplosmiddelen, bevat 
  geen CKW
• alleen geschikt voor binnen

Verbruik: ca. 10-20 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.

Verpakking (VE):

500ml: 10 flessen per doos

1 litre: 10 flessen per doos

5 litre: 2 cans per doos
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Lithofin MN 
Kleurverdieper ›W‹      
Voor poreuze natuur- en 
betonsteen met ruw tot 
geslepen oppervlak. Versterkt 
de natuurlijke kleurstructuur en 
verfraait het uitzicht. Beschermt 
tegen vochtige vervuiling.
• gebruiksklaar
• hoog rendement
• voor binnen als buiten
• zonder glans
• zonder oplosmiddel, op 
  waterbasis
• geurvrij

Rendement: tot ca. 20 m²/L. 
Opslag: gesloten, vorstvrij, koel, 
tot ca. 2 jaar. 
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr. 

Lithofin Care Kit

Een assortiment voor het 
correct behandelen van keu-
ken aanrechtbladen, tafels, 
badkamers e.a. natuursteen 
oppervlakken. Er zijn ver-
schillende kits verkrijgbaar 
met 3 op elkaar afgestemde 
producten,voor de toepassing 
op natuursteen. 

Eigen kits worden naar wens 
samengesteld met uw firma-
logo, vraag ernaar.

Lithofin MN Vlekstop

Het speciale impregneermiddel 
beschermt natuur- en sierbe-
tonsteen optimaal tegen vlekken. 
Verhindert verregaand het indrin-
gen van olie, vet en water en 
verlicht de verdere onderhouds-
verzorging. Noodzakelijk voor 
keuken en badkamer. Nadat het is 
opgedroogd is het niet schadelijk 
voor de gezondheid.
• ook voor gepolijste oppervlakken
• gebruiksklaar
• zowel voor binnen als buiten
• zonder glans
• met langdurige werking
• bevat oplosmiddelen

Verbruik: ca. 7-15 m²/ltr.
Verpakking: 250 ml, 500 ml, 
1 ltr, 5 ltr. 

Lithofin MN 
Vlekstop ›ECO‹
• oplosmiddelvrij – op waterbasis
voor kalksteen e.a. natuursteen 
met ruw, geslepen of gepolijst 
oppervlak. Voor binnen en 
buiten.Beschermt tegen water 
envet, maakt vlekwerend en 
onderhoudsvriendelijk - zonder 
glans. 
• verandert het uitzicht niet
• ongevaarlijk voor de 
  gezondheid
• gebruiksklaar 
• met langdurige werking

Verbruik: ca. 4-8 m²/L. 
Opslag: gesloten,koel,vorstvrij, 
tot ca. 3 Jaar.
Verpakking: 1 L, 5 L.

Lithofin MN 
Betoncoating
Voor het behandelen van 
ruwe betonoppervlakken ter 
bescherming tegen verontreiniging 
en vlekvorming. Vormt in het 
oppervlak een glanzende  film die 
ook het reinigen vergemakkelijkt. 
• zowel binnen als buiten 
  toepasbaar
• gebruiksklaar
• op waterbasis
• zonder oplosmiddelen

Verbruik: tot ca. 15 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr.

Lithofin MN Coating

Voor ruwe en geslepen 
oppervlakken. Vormt een 
glanzende beschermlaag, 
versterkt de kleurstructuur en 
vergemakkelijkt de verzorging.
• gebruiksklaar
• bij voorkeur voor gebruik 
  binnenshuis
• bevat oplosmiddelen
• kan onbeperkt opnieuw 
worden opgebracht

Verbruik: ca. 10-20m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr. 

Lithofin MN 
Polish Crème
Beschermt en verzorgt alle 
gepolijste steen oppervlakken. 
Maakt waterafstotend en geeft 
een uitstekende glans. Ideaal 
voor keuken, badkamer, tafels 
en andere kleine oppervlakken.
Nadat het is opgedroogd is het 
niet schadelijk voor de gezond-
heid (Melding van de FMPA).
• gemakkelijk te polijsten
• bevat geen oplosmiddelen, op  
  waterbasis

Verbruik: ca. 10-20 m²/ltr.
Verpakking: 125 ml, 500 ml. 



speciaal voor 
blauwe hardsteen

Verpakking (VE):

500ml: 10 flessen per doos

1 litre: 10 flessen per doos

5 litre: 2 cans per doos

Lithofin MN Protector

voor Blauwe Hardsteen. 
Voor de eerste behandeling 
van nieuwe oppervlakken 
en voor het behoud van de 
periodieke bescherming. Ideaal 
for keukenaanrechtbladen, 
tafels en in badkamers.
• voor regelmatige toepassing
• beschermt tegen olie-, 
  vet- en watervlekken
• werkt preventief
• op waterbasis, geurloos

Verbruik: ca. 10-20 m²/ltr.
Verpakking: 500 ml. 

Lithofin MN 
Onderhoudsproduct
voor Blauwe Hardsteen. 
Voor regelmatig onderhoud 
van alle oppervlakken, reinigt 
en onderhoudt in één beurt en 
maakt de steen, bij regelma-
tig gebruik in het dweilwater 
steeds, mooier.
• concentraat
• zeer zuinig
• vormt geen lagen
• niet uitlogend

Dosering: ca. 20 ml in een 
emmer met 10 ltr. water.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.
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speciaal voor composiet

Lithofin Care Kit 
voor composiet
Een assortiment voor het cor-
rect onderhouden van (quartz-)
composiet oppervlakken zoals 
keuken aanrechtbladen, tafels, 
e.a. De kit bevat 500ml Lithofin 
MN Vuiloplosser, -MN Easy-
Clean en 250 ml Lithofin MN 
Refresh.
 
kits met uw firmalogo, vraag 
ernaar.

Voor een 
professionele 
behandeling 
van Quartz 
Composiet in uw 
natuursteen-atelier 
zijn er speciale 
producten. Wij 
geven u gaarne 
advies.

Lithofin BERO

Roestverwijderaar en 
Serizzoreiniger
voor zowel het blijvend verwij-
deren van roest en roestver-
kleuringen in het bijzonder bij 
ijzerhoudend hard gesteente 
als het verwijderen van cement-
sluiers, slijpsel enz.
• concentraat
• zuurhoudend  

Verbruik: tot maxi. 50 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr. 

Lithofin NanoTOP

Speciaal Impregneermiddel
met een bijzonder duurzame 
olie en water-werende 
werking.
Het product wordt toegepast in 
de afwerking van keukenbladen 
en tafels in natuursteen.
• hoogwaardig product voor 
  profi-gebruik
• zeer langdurige werking
• bevat oplosmiddelen

Verbruik: ca. 10-15 m²/ltr.
Verpakking: 1 ltr.

Lithofin MPP  

Marmerpolijstpoeder
(op basis van oxaalzuur) 
voor het opknappen van 
doffe plekken en vernieuwen 
van de natuurpolijsting van 
kalkhoudende natuursteen. 
Kan machinaal tot hoogglans 
worden gepolijst. Niet geschikt 
voor graniet, gneis en ander 
hard gesteente.

Verbruik: tot maxi. 40 m²/kg.
Verpakking: 0,75 kg.

Lithofin Abra-CLEAN

Speciaal schuurmiddel
verwijdert hardnekkig vuil, vet, 
olie, wasfilms enz., voor kera-
mische tegels zoals gresmate-
riaal en voor natuursteen zoals 
graniet e.a. hardsteen 
• werkt krachtig
• reukloos, geen dampen
• zuurvrij, mild alkalisch

Verbruik: ca. 5-20 m²//ltr.
Verpakking: 500 ml, 5 ltr. 

Lithofin ASR      

Alkalische Speciaal-Reiniger 
voor het verwijderen van hard-
nekkige vuillagen, vetten, 
oliën, wassen,polymeerfilmen 
en veel meer.
Reinigt en ontvet 
tegels,klinkers,steen enz.
• Concentraat 
• hoogwerkzaam 
• sterk alkalisch

Verbruik: tot ca. 100 m²/L. 
Opslag: koel, gesloten, tot 
5 Jaar.
Verpakking: 1 ltr, 5 ltr.

Speciale Producten 
voor de Vakman
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Verglaasde tegels Onverglaasde tegels Fijnverglaasde tegels Cement Voegen Terracotta

Reinigen
Verwijderen 
...algemeen,hardnekkig vuil Lithofin WEXA Lithofin WEXA Lithofin KF Intensiefreiniger Lithofin KF Voegenreiniger Lithofin WEXA

... olie en vettig vuil Lithofin WEXA Lithofin LÖSEFIX Lithofin KF Intensiefreiniger Lithofin KF Voegenreiniger Lithofin LÖSEFIX

... waslagen, verf, teer enz. Lithofin LÖSEFIX Lithofin LÖSEFIX Lithofin LÖSEFIX Lithofin LÖSEFIX Lithofin LÖSEFIX

... cementsluiers, 
 kalkresten

Lithofin KF Sanitairreiniger
Lithofin KF
Cementsluierverwijderaar

Lithofin KF 
Cementsluierverwijderaar

Lithofin KF 
Cementsluierverwijderaar

Lithofin KF 
Cementsluierverwijderaar

BescheRmen
Voorimpregneren 
bij voegwerk

– Lithofin VLEKStop ›W‹ – – Lithofin Cotto pre-Wax

Waterafstotend maken – Lithofin VLEKStop ›W‹ Lithofin KF Impregnering
Lithofin KF 
Voegenbescherming

Lithofin Cotto pre-Wax

Vlekafstotend maken – Lithofin VLEKStop ›W‹ Lithofin KF Impregnering
Lithofin KF 
Voegenbescherming

Lithofin Cotto pre-Wax

Glans opbrengen – Lithofin MULtI-SEAL – – Lithofin Cotto Wax-Finish

OndeRhOuden

Dagelijks onderhoud
Lithofin KF
onderhoudsreiniger

Lithofin KF
onderhoudsreiniger

Lithofin KF
onderhoudsreiniger

–
Lithofin KF
onderhoudsreiniger

onderhoud vochtige ruimtes Lithofin KF Sanitairreiniger – Lithofin KF Sanitairreiniger – –

Opmerking: de hierboven vermelde informatie is bedoeld om een overzicht te bieden van de verschillende productapplicaties. Vooraleer eender welk steenbehandelingsproduct toe te passen, dient men steeds zijn 
werking en effect uit te proberen op een proefvlak om schade te voorkomen.

Graniet, Gneiss Zandsteen Leisteen Marmer/Kalksteen Terrazzo

Reinigen
Verwijderen…
...algemeen,hardnekkig vuil

Lithofin MN Vuiloplosser Lithofin MN Vuiloplosser Lithofin MN Vuiloplosser Lithofin MN Vuiloplosser Lithofin MN Vuiloplosser

... olie en vettig vuil Lithofin LÖSEFIX Lithofin LÖSEFIX Lithofin LÖSEFIX Lithofin LÖSEFIX Lithofin LÖSEFIX

... diepe vet- en 
 olievlekken

Lithofin oIL-EX Lithofin oIL-EX Lithofin oIL-EX Lithofin oIL-EX Lithofin oIL-EX

... waslagen, teer, verf enz. Lithofin LÖSEFIX Lithofin LÖSEFIX Lithofin LÖSEFIX Lithofin LÖSEFIX Lithofin LÖSEFIX

... cementsluiers, kalksluier
Lithofin MN 
Cementsluierverwijderaar

Lithofin MN 
Cementsluierverwijderaar

Lithofin MN
Cementsluierverwijderaar*)

Lithofin MN Vuiloplosser
Lithofin MN
Cementsluierverwijderaar*)

... roestvlekken Lithofin Rost-EX Lithofin Rost-EX Lithofin Rost-EX Lithofin Rost-EX Lithofin Rost-EX

…roestverkleuringen
Lithofin MN
Cementsluierverwijderaar

Lithofin MN
Cementsluierverwijderaar

Lithofin MN
Cementsluierverwijderaar*)

-
Lithofin MN 
Cementsluierverwijderaar*)

BescheRmen
Voorimpregneren 
bij voegwerk

– – – Lithofin MN Vlekstop Lithofin MN Vlekstop

Waterafstotend maken Lithofin MN Bescherming Lithofin MN Bescherming Lithofin MN Bescherming Lithofin MN Bescherming Lithofin MN Bescherming

Vlekwerend maken Lithofin MN Vlekstop Lithofin MN Vlekstop Lithofin MN Vlekstop Lithofin MN Vlekstop Lithofin MN Vlekstop

Keukenbladen beschermen Lithofin MN Vlekstop Lithofin MN Vlekstop Lithofin MN Vlekstop Lithofin MN Vlekstop Lithofin MN Vlekstop

Kleurverdiepen zonder glans Lithofin MN Kleurverdieper Lithofin MN Kleurverdieper Lithofin MN Kleurverdieper Lithofin MN Kleurverdieper Lithofin MN Kleurverdieper

Kleurverdiepen met glans Lithofin MN Coating – Lithofin MN Coating Lithofin MN Coating Lithofin MN Coating

OndeRhOuden
Dagelijks onderhouden 
(vloeren)

Lithofin MN Wash & Clean Lithofin MN Wash & Clean Lithofin MN Wash & Clean Lithofin MN Wash & Clean Lithofin MN Wash & Clean

Dagelijks onderhouden
(tafels,keukenbladen)

Lithofin MN Easy-Clean – Lithofin MN Easy-Clean Lithofin MN Easy-Clean Lithofin MN Easy-Clean

Gepolijste vloeren 
behandelen

Lithofin
MN Glans en Schoon

–
Lithofin
MN Glans en Schoon

Lithofin
MN Glans en Schoon

Lithofin
MN Glans en Schoon

Gepolijste keukenbladen
behandelen

Lithofin MN polish Crème – Lithofin MN polish Crème Lithofin MN polish Crème Lithofin MN polish Crème

LITHOFIN Snelgids: problemen en oplossingen

*) sterk verdund toepassen - niet gebruik op Italiaanse leisteen en dergelijke materialen en gepolijste oppervlakken



LITHOFIN Producten zijn verkrijgbaar bij:

Voor Belgie en Nederland:
EUROSIL B.V.B.A.
B-2640 Mortsel
Tel (B): 0800 90 092
Tel (NL): 0800 022 7245
Fax: 03/366.39.11
E-mail: info@eurosil.be

www.lithofin.com
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Gefabriceerd in Duitsland door:
LITHOFIN AG
D-73240 Wendlingen
Fax: +49 7024 9403-40 
E-mail: info@lithofin.de


