KERAMISCHE TEGELS : Perfect Onderhouden !

STAP 1
Het reinigen na het voegwerk – cementsluier
verwijderen :

Lithofin KF Cementsluierverwijderaar
verdunnen 1:4 , inzetten met borstel of mop
en gedurende 10 minuten laten inwerken.
Tussendoor schrobben of moppen. Daarna de
vloer spoelen met water en laten drogen.

STAP 2
Het verdere onderhoud :

Lithofin KF Onderhoudsreiniger
verdunnen in water 1 dopje per emmer- en
de vloer daarmee wekelijks dweilen of
moppen.
Periodiek grondig ontvetten :

Lithofin KF Intensiefreiniger
het product verdunnen 1:4 met water,
inschrobben, ca. 10 minuten laten inwerken,
opnieuw schrobben en spoelen met water.
Intensief gebruikte vloeren kan men ook
regelmatig onderhouden met sterk verdunde
Intensiefreiniger – 1 dopje per emmer –

DE BADKAMER
Tegels, chroom,email en voegwerk regelmatig
onderhouden met

Lithofin KF Sanitairreiniger
Een geutje op een natte spons volstaat om alle
oppervlakken weer een mooie glans te geven
en kalkresten en zeep te verwijderen.
TIP : raadpleeg steeds het etiket op de verpakking en de technische informatie op www.lithofin.be

LITHOFIN SERVICE-LIJN : TEL 0800 90 092

NATUURSTEEN : Perfect Onderhouden !

STAP 1
Het reinigen van nieuwe en bestaande vloeren

Lithofin MN Vuiloplosser
verdunnen 1:4 , inschrobben met borstel en
gedurende 10 minuten laten inwerken.
Tussendoor schrobben of moppen. Daarna de
vloer spoelen met water en laten drogen.

STAP 2
Het beschermen tegen vlekken van water,
olie , vet en vuil :
Lithofin MN Vlekstop
Speciaal impregneermiddel , éénmalige
toepassing = onverdund en ruim aanbrengen
met een kwast en na 15 min het teveel met
een doek afnemen. Een dag laten inwerken.

STAP 3
Het verdere onderhoud :

Lithofin MN Wash&Clean
verdunnen in water 1 dopje per emmer- en
de vloer daarmee wekelijks dweilen of
moppen.

Periodiek de glans bijhouden :

Lithofin MN Glans en Schoon
het product verdunnen : een kopje per halve
emmer water : indweilen en laten drogen.
Eventueel boenen mag. Geeft een mooie
zijdeglans.
TIP : raadpleeg steeds het etiket op de verpakking en de technische informatie op www.lithofin.be

LITHOFIN SERVICE-LIJN : TEL 0800 90 092

