
Informatie N°16 
 

  
Eindbehandeling - Methode »modern« 

Terracotta -binnenshuis- 
Handleiding voor zachte , poreuze tegels van spaanse of franse origine.  

Zorgt voor een natuurlijke uitstraling met zijdeglans.  
 

Terracotta tegels worden met bijzondere grondstoffen gebakken. Hun warme kleuren en zacht oppervlak zorgen 

voor die onvergelijkbare, mediterrrane charme. Een intensief gebruik vraagt echter een juiste behandeling –van bij 

aanvang- zodat vele jaren van gebruiksgemak verzekerd zijn.  
 

Overzicht van de 3 stappen  voor meer gedetailleerde aanwijzingen ; raadpleeg pagina 2 

 
 Na het plaatsen  

Lithofin Cotto Pre-Wax und -Wax-Finish beschermen de tegels bij het voegen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verbruik: 
Zie tekst���� 

Voorbereiding: 

Uitbloeiingen,,  
Vervuilingen, 
lijmresten, 
rubberstrepenmet 
groene pad 
afschrobben en het 
stof opzuigen 
 1x vochtig wissen om 

het fijnstof te 
verwijderen 

Lithofin Cotto Pre-
Wax aanbrengen 
deelwijs per : 4m²  
2x nat in nat 
Verbruik : 1L/5m² 

Na 1uur Lithofin Wax-
Finish aanbrengen. 
Gelijkmatig en over 
een groot oppervlak 
werken 
Verbruik : 1L/10m² 

Ca. 24 uur laten 
drogen 

Daarna kan er 
gevoegd worden. De 
voegmortel zorgvuldig 
en restloos afwassen.  
 
Resten met  Lithofin 
KF 
Cementsluierverwijder
aar (1:20 verdund) 
verwijderen en goed 
met water naspoelen 
Verbruik: 1L/100m² 

Benodigde gereedschappen: groene pads, evt. éénschijfsmachine, waterzuiger, emmer, dweil en schrobborstel, gummiwisser 
 

Eindbehandeling  
Voorreiniging bestaande tegels: zie pagina 2 
Lithofin Cotto-Wax-Finish vormt een zijdeglanzende film en vergemakkelijkt het onderhoud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbruik : 

1Liter/20m² 

opgelet :  
droogtijd vloer:  
min 7 dagen !  

 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een 
gemakkelijke 
verwerking, het 
product in een bak 
gieten 
 

 1-2 maal opbrengen, 
tot een gelijkmatige 
glans ontstaat.  

Ca. 45 Min. laten 
drogen.  
2 uur niet belopen 

  

Benodigde gereedschappen: Emmer of bak met afstrijkvlak, mop met korte haren, kwast, poetsdoek        
 

Het regelmatige onderhoud  aanvullend onderhoud zie pagina 2 

Lithofin Cotto-Easy-Clean zorgt –bij regelmatig gebruik- voor goed onderhouden tegels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbruik: 

1Liter 

Aan het dweilwater  
1 dop (ca.20ml) 
toevoegen 
 

De vloer natvochtig 
dweilen.  

Laten drogen,  
niet belopen 

   

Benodigde gereedschappen: Emmer, wismop of dweil  

 

Raadpleeg steeds de gebruiksaanwijzing op de verpakking.                        Verdere informatie: zie pagina 2 
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Eindbehandeling                                                                                         Informatie N°16 Pagina 2 
van Terracotta -binnenshuis-      
 
Nieuw geplaatste tegels  
Advies : Water kan kringen en zelfs verkleuringen veroorzaken, daarom is droog verzagen aanbevolen. 
Opgelet: Alle Eindbehandelingen kunnen enkel op droge oppervlakken toegepast worden.  
Droogtijd na het plaatsen in een mortelbed : ca. 4 weken, na dunbed tot midden-dunbed verlijming : ca. 2 weken. 
 

Voor het opvoegen: Uitbloeiingen, vervuilingen, rubberresten, lijmresten enz. , moeten verwijderd worden : met 
een groene pad van het oppervlak schrobben. Bij grotere oppervlakken is het gebruik van een éénschijfsmachine 
aanbevolen. Hoe poreuzer het oppervlak, hoe belangrijker het is om voor het voegen Lithofin Cotto Pre-Wax en 
Lithofin Cotto Wax-Finish toe te passen. Enkel dan kunnen resten van voegmateriaal of lijm gemakkelijk en restloos 
verwijderd worden. Was de tegels na het voegen zo goed mogelijk af.  
Voegselresten kan men verwijderen met Lithofin KF Cementsluierverwijderaar (ca. 1:10 verdund) steeds goed 
naspoelen. De voeg vooraf laten drogen volgens de richtlijnen van de fabrikant. 
 

      Voorreiniging bij beschermende behandeling voor gebruikte,bevuilde tegels     

� De Behandeling van een reeds gebruikt oppervlak vraagt een zorgvuldige voorreiniging. Alle vervuilingen en 
resten van onderhoudsproducten moeten van het oppervlak én uit de poriën verwijderd worden. 
� Lithofin WEXA naargelang vervuiling  ca. 1:5 met water verdunnen, met schrobborstel ruim 
verdelen en 5-10 minuten laten inwerken. Daarna goed met schrobborstel of schrobmachine 
doorschrobben en nog 5 minuten wachten. Dan al schrobbend water toevoegen en het vuile water 
opnemen/opzuigen.  
� Met zuiver water min. 2 x naspoelen tot alle reiniger-resten volledig verwijderd zijn.  
� Na min. 24 uur droogtijd kan u de eindbehandeling toepassen. 

 
Verwijderen van speciale verontreinigingen 

vet,olie,was,teer,beits,verf,kleurstof,rubberstrepen,schoenstrepen  Lithofin LÖSEFIX 
kalkafzettingen, roestvlekken Lithofin KF Sanitärreiniger 
Bij hardnekkige gevallen kan het aanvullend gebruik van een schrobpad het resultaat verbeteren. 

 

      Verdere adviezen bij het toepassen van een beschermende behandeling 

� Vooraf een proefvlak plaatsen. Niet-poreuze of vochtige tegels kunnen niet geïmpregneerd worden. 
� Impregneermiddelen enkel op volledig  uitgedroogde tegels verwerken , anders kan het product niet in het 
oppervlak dringen. 
� Productresten zorgvuldig van het oppervlak wissen, want dit is na de droogtijd niet meer mogelijk. Als het 
oppervlak begint te drogen ev. een doek met het product bevochtigen en aangedroogde resten afwissen.   
 

     Aanvullend onderhoud 

� Bij afnemende glans  Lithofin Cotto Wax-Finish (ca.1:4 verdund) indweilen en goed laten drogen. 
 
Belangrijk advies :  
����  Raadpleeg steeds de uitvoerige gebruiksaanwijzing op de productverpakking. 
����  Vet- of washoudende reinigingsmiddelen kunnen de vuilaanhechting versterken en gladheid verhogen. 
 

 
 
 
 
Deze informatie is vrijblijvend. De toepassing van een product moet afgestemd worden 
op de omgeving van de werkplek en het te behandelen oppervlak. (D1.13)  

 
LITHOFIN-speciaalproducten voor natuursteen kan u enkel 
terugvinden in de natuursteenhandel en bij de 
steenbewerker.  
LITHOFIN-Service-Telefoon: (B) 0800 90 092 
              (NL) 0800 022 7245 
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Distributie voor Belgie en Nederland: EUROSIL B.V.B.A. � 2640 Mortsel  � E-mail: eurosil@skynet.be 
Tel (B): 0800 90 092  �  Tel (NL): 0800 022 7245 � Fax:  +32 3 3663 911  �  www.lithofin.com 
Geproduceered in Duitsland: LITHOFIN AG � D-73240 Wendlingen   

 

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij:  


