
Informatie N° 402 

Reinigen en Onderhouden 

Van keramische tegels buitenshuis
Gebruiksaanwijzing voor tegels met een mat oppervlak 

Keramische tegels worden uit hoogwaardige grondstoffen vervaardigd en bij hoge temperaturen gebakken. 

Daardoor ontstaat een zeer hard en dicht tegeloppervlak dat weerbaar en duurzaam is. De juiste behandeling – van 

bij aanvang – zorgt ervoor dat de eigenschappen van de tegels ten volle tot hun recht komen en garandeert een 

probleemloos gebruik van deze veelzijdige tegels , alsook een jarenlang genot ervan. 

Overzicht van de behandelingen : voor gedetailleerde informatie zie pagina 2 

Eerste reiniging van nieuw geplaatste tegels  

Lithofin KF Cementsluierverwijderaar zorgt voor een helder, zuiver oppervlak 

verbruik: 

1Liter / 

ca.30m² 

Product met water  

1:4 verdunnen 

Vooraf bevochtigde 

vloer met verdun-

ning 10min. moppen 

of schrobben 

Met zuiver water 

goed naspoelen

Verwerkingsmateriaal : Emmer, Mop en schrobber , Gummitrekker of Waterzuiger 

Grondige reiniging van gebruikte en sterk vervuilde oppervlakken  

Lithofin KF Intensiefreiniger verwijdert snel en grondig hardnekkige vervuilingen

 verbruik: 

1Liter / 

ca.30m² 

Product met water  

1:10 verdunnen 

de vloer schrobben 

met de verdunning 

Na enkele minuten 

de vloer met een 

natte mop afnemen 

laten drogen, niet 

belopen 

Verwerkingsmateriaal : Emmer, Wismop, Schrobber 

Regelmatige onderhoudsreiniging 

Lithofin KF Onderhoudsreiniger -regelmatig gebruikt- zorgt voor schone oppervlakken. 

verbruik: 

1 Dop per 

emmer 

aan het dweilwater  

1 dop (ca. 20 ml) 

toevoegen 

de vloer natvochtig 

dweilen. Met licht-

vochtige mop de 

natte film afnemen. 

Laten drogen, niet 

belopen. 

Verwerkingsmateriaal : Emmer, Wismop 

raadpleeg steeds de adviezen op de productverpakking.         Verdere informatie : zie pagina 2 
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Onderhoudsadvies voor keramische vloeren buitenshuis     

     Eerste reiniging van nieuwe geplaatste vloeren
 Een reiniging na plaatsing is noodzakelijk omdat ook minder zichtbare voegselresten of resten van tegellijm het regelmatige

  onderhoud gaan bemoeilijken. 

 Lithofin KF Cementsluierverwijderaar naargelang de vervuiling tot 1:4 verdunnen met water en vervolgens met een schrob

ber verdelen over over een vooraf bevochtigde vloer.

 Meermaals opnieuw schrobben of moppen en zo gelijkmatig laten inwerken.

 Na ca. 10 minuten doorschrobben en goed afspoelen met water.

 Bij epoxy-voegmortel kunnen er –ondanks zorgvuldige reiniging bij het voegen- nog voegmateriaalresten

achterblijven op het oppervlak. Met Lithofin Resin-EX kan men deze ook na het uitharden van de voegen

nog restloos verwijderen.

 Met een kwast of schrobber ruim verdelen.

 Na 20 tot 30 Min. water opgieten en goed schrobben

 Aansluitend met water diagonaal op de voeg schrobben en afspoelen

 Daarna de tegels en in het bijzonder de voeg nogmaals goed met water spoelen.

     Grondige reiniging en verwijderen van hardnekkige vervuilingen 
 Voegmateriaal van de huidige generatie bevatten vaak een hoog aandeel kunststoffen. Hardnekkige resten, die soms zelfs

na een grondige eerste reiniging met een zuurhoudend product achterblijven op het oppervlak, kunnen verwijderd worden

met Lithofin KF Intensiefreiniger, een alkalisch reinigingsconcentraat met hoogwaardige componenten. Deze speciale

reiniger , die ook gebruikt kan worden voor een regelmatige grondige reiniging , verwijdert hardnekkige olie- en vetlagen,

waslagen, zelfglansproducten en algemeen vuil.

 Naargelang vervuiling verdund 1:10 tot overdund inschrobben.

 Met een schrobber of wismop verdelen.

 10-20 Minuten laten inwerken, desgevallend schrobben. (het product NIET laten indrogen).

 Mit Gummitrekker aftrekken, opnemen en1-2x goed afspoelen met water.

Het verwijderen van speciale vervuilingen 

Vet, olie, was, teer, houtloog, verf, rubberstrepen, schoenstrepen Lithofin LÖSEFIX 

Kalkafzettingen, roest Lithofin KF Cementsluierverwijderaar 

Mortelresten, hardnekkig bouwvuil Lithofin MURO 

Verkleuringen van planten, verontreinigingen, vochtvlekken Lithofin Actiefreiniger 

     Onderhoudsreiniging  (regelmatig) 

 Een geut Lithofin KF Onderhoudsreiniger in lauwwarm dweilwater gieten. Daarmee verwijdert men gemakkelijk en snel

algemeen oppervlakkig vuil.

 Met natvochtige doek de vloer dweilen en vervolgens met uitgewrongen dweil het vuile water afnemen.

 Laten drogen, niet belopen. De tegels moeten niet nagedweild worden.

Advies : gebruik voor een tussentijdse grondige reiniging Lithofin KF Intensiefreiniger. 

Opgelet : 
De vloer tijdens het drogen niet belopen. Geen vettige of washoudende reinigings- en onderhoudsproducten ge-

bruiken, deze vormen filmlagen en zorgen voor het sneller vuil worden : zo ontstaat laagvorming. Raadpleeg steeds 

de gebruiksaanwijzingen. 
Deze informatie kan en mag alleen als advies gebruikt worden. Het gebruik  
van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke  
Omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van  
twijfel dient het product vooraf uitgeprobeerd te worden op een onopvallende ple. 
(402-BNL9.16gps/8.16).  

voor meer informatie : contacteer de 

LITHOFIN-Service-Telefoon :  

tel (B) 0800 90 092  (NL) 0800 022 7245

LITHOFIN Service-Mail (B/NL) :
support@eurosil.be  
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Lithofin producten zijn verkrijgbaar bij 

Distributie voor Belgie en Nederland:  EUROSIL B.V.B.A.  2640 Mortsel   E-mail: info@eurosil.be 

Tel (B): 0800 90 092    Tel (NL): 0800 022 7245  Fax:  +32 3 3663 911 www.lithofin.be 

Productie en verkoop: LITHOFIN AG  D-73240 Wendlingen  info@lithofin.de      www.lithofin.nl 


