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Lithofin MN Glans en Schoon voor natuur- en betonsteen
 

 

Beschrijving 
Een speciaal product uit het LITHOFIN-Programma 
voor marmer, natuursteen en sierbeton (MN). Lithofin 
MN Glans en Schoon is een oplos-middelvrije 
wasemulsie op basis van natuurlijke was en 
hoogwaardige polymeer- en reinigingsonder-
steunende toevoegingen. 
 
Eigenschappen 
Lithofin MN Glans en Schoon zorgt voor een 
gemakkelijk polijstbare beschermlaag op het 
oppervlak, terwijl tegelijkertijd de kleur opgefrist, de 
vloer minder snel vuil en optisch mooier wordt. 
Technische data: 
Dichtheid:ca.1,0 g/cm³ 
pH-waarde: ca. 9 
Uiterlijk: melkachtige emulsie 
Geur: aangenaam fris 
Oplosbaarheid in water: volkomen 
 
Toepassing 
Voor de glans op te frissen van gepolijste of dof 
geworden marmeren of granieten vloeren. Voor de 
eerste behandeling van ruwe, (bijv. Solnhofener, lei) 
geslepen of matte natuurstenen vloeren, alswel bij het 
vormen van looppaden. Lithofin MN Glans en Schoon 
biedt gelijktijdig een reinigende werking. Alleen 
geschikt voor binnenshuis. 
 
Verwerking 
Voor een eerste behandeling van matte vloeren  
Lithofin MN Glans en Schoon onverdund, of 1:1 
verdund met water op een schone doek, mop, o.i.d. 
opbrengen. Na een droogtijd van ca. 30-40 minuten 
kan machinaal of met de hand de vloer gepolijst 
worden. Voor het opfrissen van de glans is een kopje 
Lithofin MN Glans en Schoon op 10 liter water 
voldoende. Mochten er reeds doffe vlekken zijn, dan 
iets meer gebruiken. Vloer tijdens het drogen niet 
belopen. 
Droogtijd: 
ca. 30 - 40 minuten. 
Verbruik: 
Ca. 20 m²/L onverdund verwerkt 
Ca. 200 m²/L bij toevoeging aan het dweilwater. 
 
Opslag 
Koel, vorstvrij en goed afgesloten. Niet boven 25° C. 
Tot ca. 4 jaren houdbaar. 
 
 
 
 
 
 

 
Aanbeveling 
Natuurstenen vloeren moeten regelmatig worden 
gedweild. Vooral voor gepolijst marmer heeft de 
volgende onderhoudsmethode zich bewezen:  
bij het dweilen 3-4 maal Lithofin MN Wash&Clean en 
dan 1 maal Lithofin MN Glans en Schoon gebruiken. 
 
Milieubescherming 
Ingrediënten zijn  biologisch afbreekbaar, voldoen aan 
de voorschriften van de EG. Bevat geen fosfaat. 
Opruiming: Verpakking is vervaardigd van 
milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor 
recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via 
inzamelsystemen (zie aanwijzing op etiket) opgeruimd 
worden. 
 
Veiligheid 
Buiten bereik van kinderen houden. 
Ingrediënten: < 5% niet-ionogene oppervlakte-actieve 
stoffen, wassen, acrylaten, geur- en hulpstoffen, 
conserverings-middel. 
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten 
aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):  
geen. 
ADR2015: aanduidingen voor transport 
VE VE-

aanduiding 
gegevens op transportdocument 

a) b) -- geen 
 
Verpakking 
a) 1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos) 
b) 5 liter container (2 st. 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 
omstandigheden 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/6.15) 
 

Distributie voor Belgie en Nederland:  EUROSIL B.V.B.A. � 2640 Mortsel  � E-mail: info@eurosil.be 
Tel (B): 0800 90 092  �  Tel (NL): 0800 022 7245 � Fax:  +32 3 3663 911                                                              www.lithofin.be 
Productie en verkoop: LITHOFIN AG � D-73240 Wendlingen � info@lithofin.de                                                  www.lithofin.nl 
 


