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Lithofin Cotto Wax-Finish 
 

 

Beschrijving 
Een speciaal produkt uit het Lithofin-Programma voor 
Cotto (Methode >modern<). Het is een gebruiksklaar 
produkt op waterbasis en bevat zowel hoogwaardige 
en natuurlijke wassen als additieven. 
 
Eigenschappen 
Lithofin Cotto Wax-Finish vormt een zelfglanzende en 
beschermende film. Deze zorgt ervoor dat 
verontreinigingen aan het oppervlak blijven en niet 
kunnen intrekken. De verzorging wordt wezenlijk 
verlicht, daar tegelijkertijd het oppervlak minder ruw 
wordt. Het uiterlijk van de vloer verbetert, maar be-
houdt zijn natuurlijke lichte kleurstructuur. De film  
vergeelt niet en is zeer slijtvast. Lithofin Cotto Wax-
Finish is eenvoudig en veilig te verwerken. 
Technische data: 
Dichtheid:  1,0 g/cm³     pH-waarde: ca. 9 
Uiterlijk:  witte dispersie/emulsie 
Geur:  praktisch reukloos 
Oplosbaarheid in water: volkomen 
 
Toepassing 
Voor de zelfglanzende eindbehandeling van binnen-
vloeren van Cotto, Terracotta, kleiplavuizen, Terres 
Quites enz. 
Ook geschikt voor in de fabriek voorbehandelde Cotto 
plavuizen (Cotto finito). 
Advies: Zoutgeglazuurde oppervlakken mogen alleen 
behandeld worden met een dunne laag Lithofin Cotto 
Wax-Finish. Door onbehandelde poreuze Cotto 
plavuizen vooraf te impregneren met Lithofin Cotto 
Pre-Wax wordt de beschermende werking versterkt 
en lijken de oppervlakken lichter. 
 
Verwerking 
Lithofin Cotto Wax-Finish ruim en gelijkmatig 
opbrengen op de schone en droge vloer met behulp 
van een mop of spons. Lithofin Cotto Wax-Finish kan 
ook met een tuinsproeier opgebracht en onmid-dellijk 
met een spons verdeeld worden. Na een droogtijd van 
ca. 40-60 min. dient een tweede laag opgebracht te 
worden. Vlekken en druppelvorming vermijden of 
onmiddelijk met een produktoplossing verwijderen. Bij 
zeer poreuze ondergronden kan een derde laag 
noodzakelijk zijn. Lets dunner aanbrengen op alle 
voorbehandelde oppervlakken. De werkapparatuur 
met water schoonmaken.  
Verwerkingstemperatuur: 5-25o C. 
Let op: Tijdens het drogen niet op de vloer lopen. 
Altijd het hele oppervlak van een ruimte behandelen. 
Sproeiers op hout, glas, lak enz. afdoen met een 
vochtige doek. 
 
 

 
Verbruik: 
Ca. 5-10 m²/liter bij zachte kleiplavuizen, Terres 
Quites, Spaanse en Franse Cotto soorten (2 keer 
opbrengen); ca. 10-15 m²/liter bij Florentijnse en 
Italiaanse Cotto (2 keer opbrengen); ca. 10-15 m²/liter 
bij vooraf geïmpregneerde, voorbehandelde of in de 
was gezette oppervlakken. 
 
Verdere onderhoud 
Voor verdere verzorging raden we Lithofin Cotto 
Easy-Clean aan. Bij afnemende bescherming kan 
naar behoefte ook Lithofin Cotto Wax-Finish 
toegevoegd worden aan het schoonmaakwater. 
 
Opslag 
Koel, vorstvrij en goed afgesloten bewaren. Niet 
boven 25° C. Tot ca. 3 jaren houdbaar. 
 
Milieubescherming 
Ingrediënten zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 
Bevat geen fosfaat. 
Opruiming: Waste codes EWC/AVV 07 01 99. 
Droge en zuivere lege verpakking is via 
inzamelsystemen recycleerbaar. 
 
Veiligheid 
Behandelde oppervlakken zijn na opdroging niet 
schadelijk voor de gezondheid. 
Buiten bereik van kinderen houden. 
UFI: XAH0-A0WH-D00Y-HRJS 
Ingrediënten: acrylaten, wassen, < 5% anionogene en 
niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, hulpstoffen. 
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten 
aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):  

-- 

ADR2019: 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.(BNL7.19gps/4.19) 
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