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Reinigen, Beschermen en Onderhouden van Cementtegels  
 
Cementtegels worden meestal in de Mediterrane landen  

zoals Marokko, Tunesië of Zuid-Spanje vervaardigd. Het  

oppervlak is vaak erg kleurrijk en soms met traditionele  

elementen versierd. Cementtegels zijn erg poreus en  

gevoelig voor het opnemen van vloeistoffen, waardoor een  

beschermende behandeling noodzakelijk is. Deze behande- 

ling verbetert het uitzicht en de gebruikseigenschappen van  

het materiaal. Deze adviezen zijn van toepassing op  

onbehandelde cementtegels zonder coating, waslaag of  

impregnatie. Alle cementtegels zijn gevoelig voor zuren.Het  

morsen van bv cola,wijn,fruitsap,urine enz kan het uitzicht  

veranderen. 

 
Voorafgaand aan het voegwerk 
Na de plaatsing kunnen de droge tegels met Lithofin MN  

Glansfilm voorbehandeld worden. Dit vergemakkelijkt het  

afwassen van het voegmateriaal (zorgvuldig reinigen!) en  

vormt een grondlaag voor de latere eindbehandeling. Breng  

Lithofin MN Glansfilm aan met een Lithofin Applikator of  

microvezelmop. Opgelet (!): bij kleurvoegsel steeds een  

tweede laag aanbrengen na een uur. 

 
Na het voegwerk 
Resten van cementsluier moeten verwijderd worden. Met 

Lithofin MN Vuiloplosser verdund 1:3 

Resten van cementsluier moeten verwijderd  

worden. Met Lithofin MN Vuiloplosser  

verdund 1:3 schrobben gedurende 20  

minuten.  Een éénschijfsmachine met witte  

pad maakt het werk aanzienlijk eenvoudiger.  

 

Δ Belangrijk : enkel bij zeer hardnekkige 

resten of uitbloeiingen met Lithofin MN 

Cementsluierverwijderaar reinigen. De 

tegels zijn niet zuurbestendig en kunnen 

verbleken, dus steeds vooraf een testvlak 

plaatsen. In ieder geval sterk verdunnen (ca.1:20) en 

steeds ruim naspoelen met water. 

 

Beschermende behandeling 
Na het volledig drogen wordt het zuivere  

oppervlak verder behandeld. Een klein  

testvlak op een onopvallende plek toont 

het resultaat en het verbruik. 
 

 

 

Er zijn 2 mogelijke behandelingen : 
 

1. Onzichtbare, matte afwerking:  
Een herhaalde toepassing van Lithofin VLEKSTOP >W<  

verhoogt de vlekweerstand tegen olie en vet, helpt vlekken  

tegen te gaan en vergemakkelijkt het onderhoud. Het  

uitzicht van het oppervlak wordt niet veranderd, maar bij  

bepaalde tegels kan toch een geringe kleurverdieping  

voorkomen. 

 

 

 

 

Opgelet: op cementtegels moet Lithofin Vlekstop >W< na 4  

uur een tweede maal toegepast worden.Lithofin VLEKSTOP  

>W< vormt geen film, is ca. 3-4 jaar werkzaam en na het  

drogen ongevaarlijk voor de gezondheid. 

Verbruik ; ca. 1 Liter/10m²  

 

2. Glanzende afwerking* :   
Breng Lithofin MULTI-SEAL met een Lithofin Applikator of  

een wismop aan. Deze behandeling geeft de vloer een  

zijdematte (satiné) glans zoals een opper-vlaktefilm, die de  

gevoeligheid van het oppervlak vermindert en het onder- 

houd vergemakkelijkt. Indien nodig, herhaal na 2 uur  

droogtijd de behandeling, kruisgewijs aanbrengen om  

strepen te vermijden. Lithofin MULTI-SEAL wordt periodiek  

opnieuw toegepast indien nodig. 

 

Regelmatig Onderhoud : 
 

Alle oppervlakken moeten regelmatig  

vochtig gewist worden. Voeg steeds een  

geut Lithofin MN Wash&Clean (of Lithofin  

GLASTILAN) toe aan het dweilwater.   

ZO reinigt en onderhoudt u in 1 behande- 

ling. Het oppervlak wordt niet uitgeloogd,  

maar bij elke behandeling steeds mooier en voller van  

kleur. Indien men meer glans wenst, volstaat het om  

periodiek een kopje Lithofin MN Glans en Schoon aan het  

dweilwater toe te voegen. 

 

* vloeren kunnen gladder worden. 
 

Het verwijderen van speciale vervuilingen 

Olie,vet en resten van 

onderhoudsmiddelen 

Lithofin WEXA     

Lithofin MN Vuiloplosser 

Teer, Was, beits,lijm,verf Lithofin LÖSEFIX 

Diepe olievlekken  Lithofin OIL-EX 

 

Tel voor meer informatie naar de  

LITHOFIN-Service-Telefoon: +32 33 66 39 09 
 
Deze informatie kan en mag enkel als  

advies gebruikt worden. Het gebruik  

van de producten dient afgestemd  

te worden op de plaatselijke omstan- 

digheden en de te behandelen  

oppervlakken. In alle gevallen  

van twijfel dient het product van te  

voren uitgeprobeerd te worden  

op een onopvallende plek. 
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