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  Verwijderen van resten van Voegmateriaal  
 

1. Cementgebonden voegen 
 

Dit standaard voegmateriaal bevat naast kunststof  

toevoegmiddelen ter verbetering van het voegoppervlak,  

cement als bindmiddel. De resten (cementsluier)  

verwijdert men snel en volledig met een Lithofin  

Cementsluierverwijderaar. De concentraten worden met  

water verdund en zijn restloos verwijderbaar. Advies : ook  

'onzichtbare' cementsluiers moeten verwijderd worden  

omdat ze het latere onderhoud bemoeilijken. Let op : bij  

kleurvoegen de richtlijnen van de fabrikant volgen. 
 

a) op keramische tegels 

De geurvriendelijke Lithofin KF   

Cementsluierverwijderaar is ideaal voor  

alle keramische tegels -bv fijnverglaasde  

keramiek- de krachtige werking zorgt 

snel voor een zuiver, helder en restloos 

oppervlak. Bij zeer hardnekkige resten 

op bouwwerven en buitenshuis kan u 

Lithofin MURO toepassen.  

(Belangrijk : goed naspoelen en voor verluchting zorgen,  

ook nà de verwerking.) 
 

b) op natuursteen 

Voor zuurbestendige natuursteen zoals  

graniet en gneiss is Lithofin MN Cementsluier- 

en Roestverwijderaar het meest geschikt. 

Bijkomend voordeel : Dit product verwijdert en 

remt gelige verkleuringen bij ijzerhoudende 

steen.  

Opgelet : Zuurgevoelige steensoorten zoals  

marmer, kalksteen e.a. (bv. Blauwe  

hardsteen,Cudappah,Twilight e.a.) met in het bijzonder 

gepolijste of fijngeslepen oppervlakken kan men niet met 

zuurhoudende producten reinigen. 

aanbeveling in dergelijk geval : Lithofin MN Vuiloplosser  

1:3 verdund met water ruim inschrobben en ca. 15 min.  

laten inwerken. Vervolgens de losgeweekte voegselresten 

met een witte kunststofpad zorgzaam afschrobben. 
 

2. Hoogperformante flexvoegen 
 

Door het hoge gehalte aan kunststoffen kunnen de  

achterblijvende voegselsluiers erg hardnekkig blijken om te  

verwijderen. Lithofin KF Cementsluierverwijderaar tot 1:4 

met water verdunnen, verdelen en meermaals zacht  

rondschrobben om de werking te ondersteunen. Daarna  

goed afspoelen met zuiver water. 

Advies : in hardnekkige gevallen kan een nareiniging met  

Lithofin KF Intensiefreiniger nodig zijn.              

Verwerking : Bij keramische tegels onverdund (bij  

natuursteen 1:3 met water verdund) ruim over de tegels  

verdelen en ca. 20-30 minuten laten inwerken. Tussendoor  

intensief schrobben. Dan het vuile water opzuigen en  

aansluitend 2x met water naspoelen.  
 

Voor meer info en support : 

LITHOFIN-Service-Telefoon : (B)0800 90 092 
 

 

 
 

 

 3. Epoxyharsvoegen (enkel op zuurbestendige opp.) 
Zuurbestendig epoxyhars voegwerk 

Dit voegmateriaal is na het uitharden uiterst weerbaar en 

zuurbestendig. Men dient daarom bij het voegen zeer goed 

na te wassen. Lichte resten zoals bv een  oppervlaktewaas 

verwijdert men : 

 

a) binnen de 24 uur : Lithofin KF Intensiefreiniger 

onverdund aanbrengen, ca. 30 min. laten 

inwerken, schrobben en en met water afwassen 

b) na 24 uur : Lithofin Resin-EX ruim aanbrengen 

en ca. 2-4 uur laten inwerken. Vervolgens met 

een grove pad doorschrobben, water bijgieten en 

schrobben. De vloeistof wissen en opnemen en 

direct met veel zuiver water afspoelen. 

 

4. Draineerbare bestratings-voegmortel 
 

Draineerbare bestratingsvoegmortels in 

buitenbereik zijn waterdoorlatend en op epoxyhars 

basis. Sluiers kunnen verwijderd worden met 

Lithofin FUGEX.  

a) bij ééncomponentige (1K) mortels : Het 

oppervlak goed met water vooraf bevochtigen. 

Product 1:20 met water verdunnen. Dan met 

schrobber ruim en gelijkmatig verdelen. Bij 20°C 

oppervlaktetemperatuur ca. 20 min. laten inwerken. Tijdens 

de inwerktijd af en toe schrobben. Al schrobbend met veel 

zuiver water afspoelen. 

b) bij tweecomponentige (2K) mortels : 

Product onverdund op het droge oppervlak aanbrengen. 

Met een schrobber gelijkmatig verdelen en zorgen voor 

een ruime en dekkende verdeling. Bij 20°C oppervlakte-

temperatuur ca. 60 min. (bij zeer hardnekkige resten tot  

ca. 2 uur) laten inwerken en af en toe schrobben.  

Al schrobbend met veel zuiver water afspoelen. 

 

5. Siliconenvoegen 
 Resten van dit blijvend elastisch 

voegmateriaal op keramiek worden als volgt 

verwijderd :  Lithofin KF Siliconenverwijderaar 

ca. 2 mm dik aanbrengen en 1 uur, bij 

hardnekkige resten tot 8 uur, laten inwerken. 

Daarna de losgeweekte silicone met spatel of 

raamkrabber afschrapen. 

Het oppervlak met een doek en wat spiritus  

schoonvegen.Niet geschikt voor natuursteen. 

Bij randzoneverkeuring door het gebruik van een 

ongeschikte silicone moet men de voeg er uit snijden en 

vervolgens Lithofin OIL-EX op de tegel en in de voeg 

aanbrengen en met folie afdekken. Na 1 dag de folie 

verwijderen en na het opdrogen de poeder afborstelen of 

opzuigen. enkele dagen afwachten en ev. herhalen. De 

nieuwe voeg pas aanbrengen wanneer de verkleuring 

volledig verwijderd is. 
 

 Deze informatie kan en mag elleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de 

produkten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te 

behandelen oppervlakken. In alle gevallen van twijfel dient het produkt van te voren 

uitgeprobeerd te worden op een  onopvallende plek.  (B/NL7.20sz) 
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