
LEISTEEN

                                                                                                       Onderhoudsadvies

Black Slate______________________
Eigenschappen:
Metamorf gesteente.niet kalkhoudend, niet zuurgevoelig, moeilijk polijstbaar.vorstvast Wordt geplaatst
in gekloven toestand.
Algemeen Advies :
Vloeren : na plaatsing dient men het oppervlak volledig te laten drogen. De droogtijd is afhankelijk van
het type plaatsing :
bij verlijming op een gedroogde ondervloer/chape : ca. 1 maand
bij plaatsing op een mortelbed : minstens 3 maanden.
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 Cementsluierverwijderaar
Verwijdert alle cementsluier, mortelresten en 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 hardnekkig vuil.
Lithofin MN Buitenhuisreiniger
Deze reiniger voor buitengebruik verwijdert moeiteloos alle hardnekkige, natuurlijke
vervuilingen buitenhuis zoals verkleuringen van planten, groene aanslag, zwarte vlekken enz.
Periodiek te gebruiken.
Ideaal in combinatie met machine en pad : Buitenhuisreiniger maakt terrassen weer als nieuw.

BESCHERMING
            Leisteen is weinig poreus. Dat betekent een makkelijk onderhoud.

Niettemin kan men het onderhoud nog vergemakkelijken door het oppervlak te behandelen
met een impregneermiddel.
Hierbij heeft men een blijvende bescherming tegen het indringen van water,vuil en
vet/olievlekken. Maak uw keuze :
Lithofin MN Vlekstop
Al jaren de meest kwalitatieve en duurzame (werkt jarenlang) bescherming tegen water en
vlekken. Blijft onzichtbaar. Ook geschikt voor keukenbladen, tafels, schouwen enz. Kan zowel
binnen als buitenhuis toegepast worden.
Als milieuvriendelijk alternatief wordt ook Lithofin Vlekstop W aanbevolen.
OF Lithofin MN Kleurverdieper
Is een water- en vuilwerende impregnering met kleurverdiepende, verdonkerende
eigenschappen. Enkel geschikt voor ruwe oppervlakken.
OF Lithofin MN Leisteenolie
Een speciale olie voor het boenen van kleine oppervlakken en minder druk belopen vloeren.
Enkel voor binnenshuis. Versterkt de kleur en geeft een mooie glans.
Opmerking : Lithofin impregneermiddelen mogen niet gecombineerd gebruikt worden.

ONDERHOUD
Het juiste onderhoud benadrukt de kleur en structuur van de steen en zorgt voor een
jarenlange bescherming tegen slijt 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 binnenshuis)

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.

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.

NATUURSTEEN

Chinees Leisteen


