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                                Reinigen van grafmonumenten in natuursteen (België) 

 
Natuursteen is zeer weersbestendig en ongevoelig. 

Niettemin ontstaan er op oppervlakken buitenshuis wel 

afzettingen van algen, mos e.a. vervuilingen. Hoe snel en 

intensief deze voorkomen, hangt af van het steentype, het 

oppervlak en de omgeving.  

 

Regelmatige onderhoudsreiniging 
 

In het bijzonder onder bomen onstaan snel verkleuringen 

en verontreinigingen door vruchten en bladeren. Deze 

besmeuren de schone, verzorgde uitstraling van het 

monument. Regen of water volstaan meestal niet om het 

oppervlak te reinigen. Dit kan echter moeiteloos met 

Lithofin Actiefreiniger.  Niet alleen wordt het oppervlak weer 

zuiver, maar wordt ook nieuwe vervuiling tegengegaan.  

Een periodieke toepassing houdt alle oppervlakken steeds 

zuiver. 
 

De toepassing is eenvoudig:  

Lithofin Actiefreiniger inzetten met 

een brede kwast of nevelspuit en 

ca. 15min. laten inwerken. Daarna 

het oppervlak schrobben met water 

en afspoelen. Het product steeds bij 

droog weer gebruiken. 

 

 

Sterke verontreinigingen 
 

Wanneer het grafmonument besmeurd is met sterke 

donkere verontreinigingen, dan moet er intensief gereinigd 

worden.  Lithofin MN Buitenhuisreiniger  

werkt snel en grondig,maar maakt de 

natuursteen ook weer mooi. Het product 

verwijdert hardnekkige donkere en groene 

vlekken, afzettingen en verkleuringen van 

planten of bladeren.  

De toepassing is eenvoudig : Lithofin 

MN Buitenhuisreiniger met een kwast of 

borstel verdelen over het steenoppervlak 

en 15 minuten laten inwerken. Daarna ruim met water 

afborstelen.Bij zeer sterke vervuiling de behandeling 

herhalen of het product langer laten inwerken .  
 

 Opgelet: een testvlak plaatsen. Spatten op planten, 

textiel, metaal,hout enz veroorzaken vlekken, direct met 

veel water afwassen, of beter vooraf afschermen. Op 

grafmonumenten ook foto’s en vergulding afschermen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende beschermende behandeling 
 

                                                                          

Oppervlakken in natuursteen kunnen met een speciale 

impregnering beschermd worden. Deze maakt het 

steenoppervlak water- en oliewerend. Daardoor worden 

vlekken vermeden en zijn ook andere verontreinigingen 

makkelijker te verwijderen.  De natuursteen is dan nog 

gemakkelijker te onderhouden en blijft jarenlang 

schoon en zuiver. Voor deze bewerking is 

Lithofin Vlekstop>W< zeer geschikt. De 

impregnering is geschikt voor alle 

steensoorten en geeft de best mogelijke 

bescherming zonder het uitzicht van het 

oppervlak te veranderen. Het product is op 

waterbasis en geurarm, de inhoudsstoffen 

zijn ongevaarlijk voor de gezondheid. 

De toepassing is eenvoudig : het product aanbrengen 

met een kwast of mousserolletje , laten inwerken en het 

teveel voor het opdrogen (ca.15min.) volledig wissen. 
 

 Belangrijk:  Alle impregneringen mogen enkel op 

poreuze en droge oppervlakken toegepast worden. Het 

plaatsen van een testvlak is aanbevolen.  

Impregneringen beschermen niet tegen zuurhoudende 

stoffen. Een herhaling van de impregnering na drie jaar is 

aanbevolen. 

 

Verwijderen speciale verontreinigingen 
 

Teer,was,lak,verf Lithofin LÖSEFIX 

Diepe olievlekken Lithofin OIL-EX 

 

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 
 
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-Producten zijn verkrijgbaar bij:  

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 
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