
HET LITHOFIN ASSORTIMENT 
 

Reinigen. 
Beschermen.

Onderhouden.
Producten voor keramische tegels, terracotta,  

natuur- en betonsteen en andere oppervlakken 
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Oprichting van het bedrijf. 
In het landelijke Esslingen begon Glaubrecht Stingel in 1953 met de 

productie van een moderne reiniger: ST57 KUKÜ. De vraag naar dit nieuwe 

product steeg in Duitsland razendsnel en daarmee werd de eerste steen 

voor het familiebedrijf gelegd. Door gebrek aan ruimte volgde al snel de 

verhuizing naar het huidige bedrijventerrein in Wendlingen. Daar begon de 

ontwikkeling van een uitgebreid productassortiment, waarvan de klanten 

nog steeds onder de indruk zijn.

Sterk merk. 
Nadat Heinz-Peter Stingel zijn chemiestudie had voltooid nam hij het bedrijf 

in 1974 over van zijn ouders. Hij scherpte de productprofielen aan en richtte 

zijn focus vooral op keramiek, natuursteen en kunststeen. Vanaf 1979 

bracht hij de producten onder één merknaam op de markt. Deze naam is 

opgebouwd uit het Griekse woord lithos (= steen) en het Engelse woord 

finish (= afwerking): LITHOFIN.

Verdere ontwikkeling. 
In 2003 trad zijn zoon Garvin Stingel toe tot de directie en zette de al in 

1978 gestarte internationalisering voor. Het merk LITHOFIN, dat met name 

wordt gekenmerkt door de kwaliteit en service, is inmiddels in meer dan 25 

landen wereldwijd actief. Met meer dan 60 medewerkers op het gebied van 

ontwikkeling, productie, verkoop en administratie behoort LITHOFIN tot de 

toonaangevende aanbieders van speciale producten voor het onderhoud 

van steen.

FAMILIEBEDRIJF.
Een gewaardeerd merk met traditie.

Ontwikkeling

Afvulling

Productie

Logistiek
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BEPROEFDE PRODUCTEN.
Steenonderhoudssysteem  
Reinigen. Beschermen. Onderhouden.

Het product assortiment voor onze professionele verwerkers en waardevolle eindgebruikers 

is bijzonder uitgebreid. Producten voor het reinigen, beschermen en onderhouden vormen 

een op zichzelf staand, uitgebreid steenverzorgingssysteem. De productlijnen houden 

rekening met de materiaalspecifieke eigenschappen van keramiek, grès, terracotta en cotto, 

natuursteen en betonsteen. 

Het doel: Waardebehoud, ook op de lange termijn.

Als chemisch bedrijf zijn wij ons terdege bewust van onze verantwoordelijk-

heden ten opzichte van onze medewerkers, onze klanten en het milieu. 

Daarom werken wij sinds 1996 volgens een kwaliteits- en milieumanage-

mentsysteem, dat regelmatig gecontroleerd wordt. Gecontroleerde 

processen zorgen daarbij voor kwaliteit en veiligheid.

Partnerschap.
Wij onderhouden een uitstekende samenwerking met handel en ambacht, 

evenals met onze klanten en partners. De basis voor een geslaagde 

samenwerking is naar onze mening gebaseerd op wederzijds respect, 

eerlijkheid en vertrouwen. Als werkgever staan wij garant voor onze 

medewerkers en onze locatie. In Wendlingen zijn de afdelingen Ont-

wikkeling, Productie en Magazijn in één gebouw ondergebracht.

Kwaliteit.
Wij hechten grote waarde aan de kwaliteit, zowel bij het product als de 

service. Door permanente laboratorium- en praktijktests garanderen wij 

een productkwaliteit die op het gebied van werkzaamheid en gebruik aan 

de verwachtingen van de gebruiker voldoet of deze zelfs overtreft. Ons 

team, dat al jarenlang bij ons in dienst is en uit gemotiveerde medewerkers 

bestaat, creëert daarvoor de noodzakelijke voorwaarden.

Veiligheid.
Wij kiezen voor al onze producten voor de milieuvriendelijkste grond-

stoffen en registreren deze bij de milieuautoriteiten. De vaten worden van 

milieuvriendelijk en recyclebaar polyethyleen (PE) resp. blik gemaakt.  

De concentraten bieden de mogelijkheid tot een milieubewuste dosering. 

De arbeidsveiligheid en de bescherming van de gezondheid liggen ons 

bijzonder na aan het hart. Daarom investeren wij voortdurend in moderne 

installaties en in opleidingen en vervolgcursussen voor onze medewerkers.  

VANDAAG HANDELEN. AAN MORGEN DENKEN.
Met verantwoordelijkheid voor de toekomst.

LITHOFIN steenonderhoudssysteem.

REINIGEN
Producten voor de eind- resp. basisreiniging.

BESCHERMEN
Producten voor het impregneren, versterken 
van kleuren en het verdichten.

ONDERHOUD
Producten voor een regelmatige onderhouds-
reiniging en verzorging.

Advanced Quality
Opt imal  resul ts

The manufacturer guarantees 
optimal results when used 
correctly.
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Art. 04-130 Art. 04-150 Art. 04-140

KERAMISCHE TEGELS

KERAMIEK, 
TEGELS, 
KLINKERS
Altijd mooi en schoon …

Informatie en tips voor goed onderhouden oppervlakken

De snelste manier om oppervlakken snel en goed te onderhouden

VERKOOPONDERSTEUNING.
Omzet verhogen.

BEPROEFDE SERVICE.
Onze servicebeloftes aan u.

Wij houden ons uitsluitend bezig met het reinigen, beschermen en onderhouden van 

keramiek, natuursteen en kunststeen. U profiteert van onze beproefde producten en onze 

kennis. Zo garanderen wij een uitstekend technisch advies via de servicetelefoon of ter 

plaatse, door praktijkgerichte opleiding en door uitgebreid informatiemateriaal.

Van ons voor u.
■ Onze deskundige adviseurs helpen u van alle vragen over de juiste toepassing tot    

 verkoopondersteuning.

■ In de applicatietechniek en het laboratorium worden voortdurend nieuwe materialen  

 en oppervlakken onderzocht en gepaste verwerkingsadviezen opgesteld.

■ Gedetailleerde en ondergrondspecifieke onderhoudsadviezen vergemakkelijken de  

 support en de verkoop.

■ door producttraining wordt de behandelingen van oppervlakken in de praktijk  

 doorgegeven.

■ LITHOFIN-producten zijn enkel bij de vakhandel voor bouwmaterialen, tegels en    

 natuursteen verkrijgbaar en worden door toonaangevende tegelfabrikanten en  

 fabrikanten van natuursteen aanbevolen.

Alle vragen over producten en hun toepassingen worden door onze deskundige adviseurs 

en de medewerkers aan de servicetelefoon persoonlijk beantwoord. Alle informatie vindt u 

ook op: www.lithofin.be of www.lithofin.nl.    

Als het snel moet gaan:

Technisch advies:

België:   +32 (0)3 366 39 09 www.lithofin.be
Nederland:     +31 (0)800 022 7245 www.lithofin.nl

De werking en de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van de LITHOFIN-producten 

overtuigen zowel professionele verwerkers als de eindgebruikers. De uitstekende reputatie 

en de herkenningswaarde zorgen voor een doelgerichte vraag.

Productpresentatie. 
Voor het LITHOFIN-assortiment kunt u beschikken over moderne verkoopdisplays in drie 

verschillende maten. Een aantrekkelijk bord aan de bovenkant, een overzichtelijke tabel 

met de toepassingen en een houder met informatie voor uw klanten zijn bij de levering 

inbegrepen.

►  Verkoopstaander mini  (48x56x152 cm) voor ca. 80 flessen

►  Verkoopstaander midi  (48x56x206 cm) voor ca. 110 flessen   

►  Verkoopstaander maxi  (48x65x206 cm) voor ca. 200 flessen

Op de eindverbruiker afgestemde gebruiksinformatie en onderhoudshand- 

leidingen voor alle keramische en natuursteenvloeren bieden uitgebreide  

informatie aan onze klanten. Alle verpakkingen zijn voorzien van uitgebreide 

gebruiksaanwijzingen.

maxi midi mini



8 9

UNI

 Lithofin LÖSEFIX

Olievlekkenverwijderaar.
Verwijdert diep ingedrongen was-, vet- en 
olievlekken.  

Type product: oplosmiddelhoudende reiniger

• gel-achtig 
• spaarzaam te doseren 
• makkelijke verwerking

Verbruik: tot ca. 0,5 m²/tube
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 2 jaar 
Verpakking: 250ml tube

 Lithofin OIL-EX

Was- en olieverwijderaar. 
Verwijdert waslagen, deklagen, teer, hardnekki-
ge olie- en vetvlekken, verf- en lijmresten. De 
verontreinigingen worden opgelost en kunnen 
daarna met water worden afgenomen.

Type product: oplosmiddelhoudende reiniger

• gebruiksklaar 
• met dieptewerking 
• volledig afwisbaar 

Verbruik: ca. 5 - 10 m2/L
Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 4 jaar 
Verpakking: 1 L, 5 L

Basis- en allesreiniger.   
Lost vet- en olievervuiling, resten van onder-
houdsmiddelen, waslagen, roet en veel meer 
op en verwijdert ze. Het voor vele doeleinden 
geschikte reinigingsmiddel voor werkplaats, 
garage, huis, binnenplaats, tuin enz.

Type product: alkalische reiniger

• concentraat 
• intens effect 
• universeel te gebruiken 

Verbruik: ca. 7 - 15 m2/L
Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 2 jaar 
Verpakking: 1 L, 5 L

De cementsluierverwijderaar voor bouw-
plaatsen en buitenoppervlakken.  
Verwijdert zelfs sterke cementsluiers, mortel-
resten, verweringen, hardnekkige vuillagen, 
enz. van alle zuurbestendige oppervlakken. Het 
reinigingsmiddel voor nieuw gelegde en oude 
vloeren van tegels, natuur- en sierbeton.

Type product: zuurhoudende reiniger

• concentraat 
• extra sterk 
• zeer actief 

Verbruik: ca. 30 - 50 m2/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar 
Verpakking: 1 L, 5 L

 Lithofin MURO  Lithofin WEXA

Universeel te gebruiken voor keramiek en 
natuursteen.

PRODUCTLIJNEN.
Overzicht door kleur.

De toepassingsgebieden van de onderhoudsproducten voor steen uit het productassortiment 

van LITHOFIN zijn zeer talrijk. Ze reiken van de behandeling van natuursteen, betonsteen en 

kwartscomposiet evenals grès en cotto tot aan praktische producten voor de huishouding. 

Het assortiment wordt afgerond met speciale producten die zijn voorbehouden aan 

professionele verwerkers.

De productlijnen onderscheiden zich door middel van kleur, hetgeen het overzicht vergemak-

kelijkt. De kleuren staan op alle productetiketten en komen ook in alle documenten terug. 

Het ontwerp van alle verpakkingen is uniform. De productvoordelen worden telkens zowel 

tekstueel als door middel van afbeeldingen weergegeven. Zo vindt u onmiddellijk het juiste 

product.

voor keramiek en natuursteen    Pagina 9UNI

voor de eindgebruiker Pagina 20HOME

COTTO speciaal voor cotto en terracotta Pagina 14

speciaal voor keramiek en grès Pagina 12KF

speciaal voor parket en laminaat Pagina 19P&L
speciaal voor natuur- en kunststeen Pagina 15MN

voor de professionele verwerker    Pagina 21PROFI

De UNI-lijn.
Speciale producten voor keramische 
tegels, natuur- en betonsteen en 
andere oppervlakken.
 
 

Verpakkingseenheden (VE):
   Fles van 250 ml met kindveilige sluiting (20 st. in een doos)
   Fles van 500 ml met kindveilige sluiting (10 st. in een doos)
   Fles van 1 liter met kindveilige sluiting (10 st. in een doos)
   Jerrycan van 5 liter (2 stuks in een doos)
   Jerrycan van 10 liter (los)

Art. 010
Art. 012

Art. 187
Art. 018
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UNIUNI

 Verpakking:  20 x 250ml  •  10 x 500ml  •  10 x 1L  •  2 x 5L  •  1 x 10L 11

Verwijderaar voor voegmortelresten.  
Verwijdert resten van één- en tweecomponen-
tige voegmortels. Geschikt voor keramische 
tegels, natuursteen en ongecoate betontegels.  

Type product: oplosmiddelhoudende reiniger

• zuurvrij 
• gel, eenvoudig te verwerken 
• restloos afspoelbaar 

Verbruik: tot ca. 5 m2/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 2 jaar 
Verpakking: 1 L, 5 L

 Lithofin FUGEX

Art. 057

Speciale Reinigings-gel.  
Verwijdert sluier van epoxyhars-voegsel en 
resten van epoxy-bestratingsvoegmortel, alsook 
harsresten, verzegelingen en coatings, olie- en 
vetafzettingen, verven (graffiti), kunststofresten 
en vele andere hardnekkige vervuilingen. 
Geschikt voor keramiek en alle ruwe natuur- en 
kunststeen. 

Type product: oplosmiddel- én  
     zuurhoudende reiniger

• gel-achtig, makkelijke verwerking 
• volledig afwasbaar 
• met dieptewerking 

Verbruik: tot ca. 5 m2/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 2 jaar 
Verpakking: 1 L, 5 L

 Lithofin Resin-EX

Art. 037

 Lithofin Anti-Slip
Set voor een blijvende antislip behandeling.  
Voor alle gladde oppervlakken in keramiek  
en natuursteen. Voor gebruik op balkons,  
terrassen, trappen, inkomhallen enz.

• blijvend effect 
• veilig 
• gemakkelijk toe te passen    

Verbruik: ca. 6 m²
Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 3 jaar 
Verpakking: de set bevat een reiniger, 
antislip-vloeistof, handschoenen en sponsjes

Art. 199

 Lithofin VLEKSTOP >W<                     
Water- en olie-afstotend. 
Voor poreuze keramiek, natuur- en betonsteen. 
Verhindert verregaand het indringen van olie,  
vet en water, beschermt tegen vlekken en  
vergemakkelijkt het onderhoud. Als voorbe-
handeling; vergemakkelijkt het afwassen van 
de voegmortels.

Type product: impregnering op waterbasis

• onzichtbaar, zonder glans  
• met langdurige werking 
• geurloos  

Verbruik: ca. 10 - 20 m²/L
Opslag: gesloten, koel, vorstvrij, tot ca. 2 jaar 
Verpakking: 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L 

Art. 094

 Lithofin Vlekstop PLUS

Impregnering met kleurverdieper.  
Versterkt de kleur van poreuze steenopper-
vlakken, werkt ook olie- en waterwerend en 
beschermt tegen vlekken.

Type product: oplosmiddelhoudende   
         beschermende impregnering

• zonder glans 
• werkt langdurig   
• het oppervlak blijft ‘ademen’  

Verbruik: ca. 6 - 15 m²/L
Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 2 jaar 
Verpakking: 1 L, 5 L

Art. 188

 Lithofin Bescherming >W< 

Impregneermiddel op waterbasis.  
Voor absorberende, poreuze klinkers, 
onverglaasde tegels, natuur- en betonsteen.
Verhindert het indringen van water en zorgt 
tevens voor een schoon oppervlak.

Type product: impregnering op waterbasis

• verandert niets aan het uitzicht 
• snel en gemakkelijk te verwerken 
• het oppervlak blijft ‘ademen’  

Verbruik: ca. 10 - 25 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 1 L, 5 L

Art. 053

 Lithofin Rost-EX

Roestverwijderaar - zuurvrij. 
 
Verwijdert roestvlekken van alle steen opper-
vlakken, ook voor marmer en kalksteen. 

Type product: alkalische reiniger

• plaatselijk op vlekken toe te passen 
• snel resultaat 
• voor binnen en buiten 

Verbruik: ca. 10 m2/L 
Opslag: gesloten, koel, donker, tot ca. 1 jaar 
Verpakking: 500 ml

Art. 038

 Lithofin MULTI-SEAL                      
Coating op waterbasis.  
Voor ongeglazuurde klinkers en ruwe natuur- en 
betonsteen. De zijdeglans-coating frist de kleur
op, verfraait het oppervlak en vergemakkelijkt 
het onderhoud.
 
Type product: coating op waterbasis

• zelfglanzend  
• oplosmiddelvrij, geurloos   
• eenvoudige verwerking   

Verbruik: ca. 20 m²/L 
Opslag: gesloten, koel, vorstvrij, tot ca. 3 jaar 
Verpakking: 1 L, 5 L

Art. 095

 Lithofin GLASTILAN

Speciaal Onderhoudsproduct.
Universeel te gebruiken voor alle steen- en 
tegelvloeren, terracotta en betonsteen. Reinigt 
en onderhoudt bij het dweilen in één keer. De 
oppervlakken behouden een mooi en verzorgd 
uitzicht. Ideaal voor alle ruwe, poreuze en 
ongeglazuurde oppervlakken.

Type product: mildalkalisch onderhouds- 
      product

• concentraat - zeer zuinig     
• vormt geen lagen    
• loogt niet uit  

Dosering: ca. 20 ml in een emmer met 10 L water
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar 
Verpakking: 1 L, 5 L

Art. 031

 Lithofin Actiefreiniger

Speciale reiniger voor tegels en  
steenoppervlakken buitenshuis.  
Een duurzame reiniging van algemene vervuilin-
gen op buitenhuis oppervlakken. 
Geschikt voor alle tegel- en steenoppervlakken. 
Op keramische terrassen tot 35m² per flacon. 

Produkttyp: chloorhoudende reiniger

• reinigt intensief 
• zelfwerkend 
• enkel voor buitenshuis   

Verbruik: ca. 5m²/L op natuursteen, ca. 15m² op 
keramische tegels
Opslag: afgesloten, koel, duister, rechtopstaand. 
Aanbevolen: binnen 6 maand verbruiken.  
Verpakking: 2,5 L

Art. 043



12

KFKF
Speciaal voor keramiek en porcellanato.

 Lithofin KF Onderhoudsreiniger     Lithofin KF Impregnering              

 Lithofin KF Intensiefreiniger         Lithofin KF Cementsluierverwijderaar  Lithofin KF Voegenreiniger Lithofin KF Voegenbescherming

Lithofin KF Sanitairreiniger  Lithofin KF Siliconenverwijderaar De KF-lijn.
Speciale producten voor keramiek, 
porcellanato en het sanitair.

Voor alle keramische vloeren zoals ruwe en 
gladde keramische tegels, fijnverglaasde grès en 
terracotta. Verwijdert moeiteloos cementsluiers, 
voegselresten, roest, kalk- en andere verharde 
vuillagen. Speciaal geschikt voor het verwijderen 
van resten van flexvoegen.

Type product: zuurhoudende reiniger

• concentraat - zeer zuinig 
• snelwerkend  
• reukloos  

Verbruik: ca. 20 - 30 m2/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 4 jaar
Verpakking: 1 L, 5 L

Impregneermiddel op waterbasis met hoog 
indringvermogen, speciaal voor de eerste 
behandeling van nieuwe, ongeëmailleerde 
keramiekoppervlakken. De water- en olie- 
werende werking beschermt verregaand  
tegen vlekken, gaat vervuiling tegen en 
vergemakkelijkt het onderhoud.

Type product: impregnering op waterbasis 

• ideaal voor gepolijste fijnverglaasde   
 keramiek  
• gebruiksklaar  
• geurloos  

Verbruik: tot maximaal 40 m2/L
Opslag: gesloten, koel, vorstvrij, tot ca. 3 jaar 
Verpakking: 1 L, 5 L

Voor periodieke grondige reiniging of voor het 
regelmatig reinigen van intensief gebruikte 
oppervlakken. Verwijdert hardnekkige en sterke 
vervuilingen, olie-achtige of vettige verontreini-
gingen. Uitstekend geschikt voor alle kerami-
sche tegels. 

Type product: sterk alkalische reiniger

• concentraat - zeer zuinig 
• extra sterk   
• zeer actief  

Verbruik: 10 - 15 m²/L, tot 100 m² bij verdund 
gebruik als dweilverzorging
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar 
Verpakking: 1 L, 5 L

Voor de dagelijkse dweilbeurt van normaal 
belaste vloeren. Reinigt en onderhoudt in één 
keer zonder strepen en zorgt steeds voor een 
verzorgde aanblik van de tegelvloer.

Type product: mildalkalisch onderhouds-
     product

• ideal voor glanzende oppervlakken 
• concentraat - zeer zuinig    
• wasvrij, vormt geen lagen   

Dosering: ca. 20 ml in een emmer met 10 L 
water
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar 
Verpakking: 1 L, 5 L

Lost siliconen op en ondersteunt de reiniging 
van siliconevlekken en het verwijderen van oude 
siliconenvoegen. Geschikt voor gebruik op alle 
oplosmiddel- en zuurbestendige keramiek, 
sanitair-email, glas en veel meer.
 
Type product: zuur- en oplosmiddel-
     houdende reiniger

• snelwerkend 
• de textuur laat ook langere inwerktijden toe  
• restloos afwasbaar  

Opslag: gesloten, koel, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 500 ml

Voor het regelmatige onderhoud van natte 
ruimtes, voor glans en hygiënische reinheid. 
Verwijdert kalkaanslag en ketelsteen, roest, 
vetaanslag en zeepresten. Reinigt chroom, 
keramiek, roestvrij staal enz. Niet voor zuur-
gevoelige oppervlakken.
 
Type product: zuurhoudende reiniger

• concentraat - zeer zuinig 
• zelfwerkend  
• aangename geur 

Verbruik: tot 100 m²/L 
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar
Verpakking: 1 L, 5 L

Voor voegen in keramische vloeren. Beschermt 
tegen vetaanslag en vlekken in de keuken en 
badkamer en verlicht de onderhoudsreiniging.
 
Type product: impregnering op waterbasis

• gebruiksklaar 
• onzichtbaar
• met langdurige werking  

Verbruik: ca. 10 m²/L 
Opslag: gesloten, koel, vorstvrij, tot ca. 2 jaar 
Verpakking: 500 ml

Brengt de originele kleur van de voegen tussen 
tegels op wanden en vloeren terug. Verwijdert 
vettige olie- en vuilafzettingen van voegen in 
keuken en badkamer en maakt deze hygiënisch 
schoon en fris.

Type product: alkalische reiniger

• zeer zuinig  
• sterk vuiloplossend  
• intensieve werking  

Verbruik: ca. 10 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar 
Verpakking: 500 ml

 Verpakking:  20 x 250ml  •  10 x 500ml  •  10 x 1L  •  2 x 5L  •  1 x 10L 13

Voor het snel reinigen van alle keramische, 
natuursteen- en kunststeen oppervlakken in 
douches en badkamers. Reinigt krachtig en 
voorzichtig, zonder de cementgebonden voegen 
aan te tasten.
 
Type product: mildalkalisch onderhouds- 
     product

• ook voor marmer en kalksteen geschikt  
 -onzichtbaar- 
• gebruiksklaar: opspuiten, laten inwerken en  
 afspoelen gebruiksklaar 

Verbruik: tot ca. 25 m²/L 
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar 
Verpakking: 500 ml

Voor het eenvoudig en snel reinigen van 
douchecabines van glas of kunststof, douche-
gordijnen, tegels en armaturen. Maakt opper-
vlakken hygiënisch schoon.
 
Type product: zuurhoudende reiniger

• verwijdert moeiteloos kalk-en vuilafzettingen 
• gebruiksklaar: opspuiten, laten inwerken en  
 afspoelen, gebruiksklaar 

Gebruiksklaar: Verbruik: ca. 50m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 4 jaar
Verpakking: 500 ml
On hold – derzeit noch nicht

Lithofin KF Badreiniger  -  
de zuurvrije speciaalreiniger 

Lithofin KF Badfris  -  
voor Douche, Bad & Kraanwerk

Art. 110

Art. 183 Art. 182

Art. 180

Art. 113
Art. 111

Art. 116Art. 115

Art. 306 Art. 309
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MN
Speciaal voor natuur- en kunststeen.

 Lithofin MN Buitenhuisreiniger  Lithofin MN Bescherming 

 Lithofin MN Vuiloplosser Lithofin MN Cementsluierver-
wijderaar

De MN-lijn.
Speciale producten voor alle 
natuursteen, betonsteen en 
kwartscomposiet.

Voor het grondig reinigen van gebruikte vloeren 
bij ernstige algemene vervuiling, bij vettige 
verontreinigingen, resten van vloerverzorgings-
middelen, glanslagen enz. Voor het verwijderen 
van bouwvuil van nieuwe vloeren, in het 
bijzonder van zowel gepolijst marmer en 
kalksteen.
 
Type product: alkalische reiniger

• concentraat - zeer zuinig   
• zeer actief   
• oplosmiddel- en geurvrij  

Verbruik: ca. 10 - 30 m2/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar  
Verpakking: 1 L, 5 L

Voor het grondig reinigen van alle steenopper-
vlakken buitenshuis zoals terrassen, paden, 
trappen, muren enz. Ontdoet deze zelfwerkend 
van donkere door planten veroorzaakte en 
algemene aanslag, door bomen of bloemen 
veroorzaakte verkleuringen of vochtvlekken.
 
Type product: chloorhoudende reiniger

• werkt snel en intensief   
• gemakkelijk te verwerken     

Verbruik: tot 15 m2/L 
Opslag: gesloten, koel, donker, tot ca. 6 maanden 
Verpakking: 1 L, 5 L

Impregneermiddel met uitstekende werking op 
poreuze natuur- en sierbetonsteen. Beschermt 
tegen vochtopname, intrekken van vocht en 
vermindert de aanleg tot vervuiling.
 
Type product: oplosmiddelhoudende be-
      schermende impregnering

• gebruiksklaar   
• ademend   
• onzichtbaar, zonder glans   

Verbruik: ca. 7 - 15 m2/L  
Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 3 jaar  
Verpakking: 1 L, 5 L

Reinigt graniet. gneiss, kwartsiet en andere 
natuursteen en fijn tegelwerk.
Verwijdert cementsluiers, aangekoekte 
vuilresten, verweringen, roest en roestver-
kleuringen. Werkt ook roestwerend bij hard 
ijzerhoudend gesteente.

Type product: zuurhoudende reiniger

• concentraat - zeer zuinig   
• zeer actief   
• preventief tegen roest  

Verbruik: ca. 30 - 50 m2/L 
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar    
Verpakking: 1 L, 5 L

Speciaal voor cotto en terracotta.

COTTO
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 Lithofin Cotto Easy-Clean    Lithofin Cotto Brillant      

 Lithofin Cotto Wax-Finish Lithofin Cotto Pre-Wax

De Cotto-lijn.
Speciale producten voor 
cotto en terracotta.

Advies : 
voor het verwijderen van cementsluier  
en uitbloeïingen adviseren we het gebruik  
van Lithofin KF Cementsluierverwijderaar 
(binnenshuis) of Lithofin MURO (buitenshuis).

Stap 1 van de methode MODERN: Voorimpreg-
nering voor betere bescherming tegen olie- en 
vetvlekken. Wordt vlak voor de eindbehandeling 
met Lithofin Cotto Wax-Finish opgebracht.

Type product: impregnering op waterbasis

• gemakkelijk te verwerken   
• gebruiksklaar  
• sneldrogend  

Verbruik: tot 10 m2/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 1 L, 5 L

Glansmilk voor het periodiek opfrissen van glans 
en waslaag. Bevordert de patinavorming bij 
klassiek behandelde vloeren. Wordt onverdund 
of in het dweilwater verwerkt.

Type product: beschermings- en onder 
     houdsproduct op waterbasis

• concentraat - zeer zuinig   
• washoudend  
• kan gepolijst worden   

Verbruik: ca. 20 m²/L, tot 200 m² bij verdund 
gebruik
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 1 L, 5 L

Voor het reinigen en verzorgen in één keer. 
De regelmatige toepassing ondersteunt de 
patinavorming en maakt de vloeren steeds 
mooier.
 
Type product: mildalkalisch onderhouds-
     product

• concentraat - zeer zuinig   
• wasvrij  
• vormt geen lagen   

Dosering: ca. 20 ml in een emmer met 10L 
water
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar
Verpakking: 1 L, 5 L

Stap 2 in de methode MODERN: Voor de 
eindbehandeling van de met Lithofin Cotto 
Pre-Wax geïmpregneerde oppervlakken. Ook 
voor de nabehandeling van vooraf beschermde 
tegels. Geeft een natuurlijk licht, neutraal 
uiterlijk.
 
Type product: coating op waterbasis

• gemakkelijk te verwerken   
• zelfglanzend  
• duurzaame coating  

Verbruik: tot 10 m2/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar 
Verpakking: 1 L, 5 L

 Verpakking:  20 x 250ml  •  10 x 500ml  •  10 x 1L  •  2 x 5L  •  1 x 10L 

Art. 140

Art. 137 Art. 138

Art. 139 Art. 160

Art. 163
Art. 165

Art. 162
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MNMN

 Lithofin MN Glans en Schoon

 Lithofin MN Wash & Clean  Lithofin MN Easy-Clean Lithofin MN Betoncoating  Lithofin MN Glansfilm  

 Lithofin MN Vlekstop >ECO<         

 Lithofin MN Kleurverdieper  Lithofin MN Leisteenolie           

 Lithofin MN Vlekstop 

 Lithofin MN Coating

Het speciale impregneermiddel beschermt 
natuur- en sierbetonsteen optimaal tegen 
vlekken. Verhindert verregaand het indringen 
van olie, vet en water en verlicht de verdere 
onderhoudsverzorging. 

Type product: oplosmiddelhoudende   
     beschermende impregnering

• Nadat het is opgedroogd is het niet   
 schadelijk voor de gezondheid   
• met langdurige werking      

Verbruik: ca. 7 - 15 m2/L
Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 3 jaar  
Verpakking: 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L 
 

Voor kalksteen e.a. natuursteen met ruw, 
geslepen of gepolijst oppervlak. Voor binnen 
en buiten. Beschermt tegen water en vet, maakt 
vlekwerend en onderhoudsvriendelijk - zonder 
glans.

Type product: impregnering op waterbasis

• geurvrij   
• zonder glans   
• voor binnen en buiten  

Verbruik: ca.4 - 8 m²/L  
Opslag: gesloten, koel, vorstvrij, tot ca.3 Jaar  
Verpakking: 1 L, 5 L
  

 Lithofin MN Politoer                          
Voor het periodiek opfrissen en polijsten van 
steenoppervlakken, geeft glans en bescher-
ming. Verzorgt alle gepolijste oppervlakken en 
behoudt het mooie uiterlijk ervan.

Type product: steenwas met oplosmiddel

• gemakkelijk te polijsten   
• alleen geschikt voor binnen   
• gebruiksklaar  

Verbruik: ca. 10 - 20 m2/L  
Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 3 jaar  
Verpakking: 1 L, 5 L

Voor het beschermen en verzorgen van alle 
gekleurde lei en leisteen. De natuurlijke kleur 
wordt versterkt, de structuur komt naar voren 
en het uiterlijk wordt verbeterd. Ideaal voor het 
opfrissen van gebruikte oppervlakken.

Type: product: wasachtig onderhoudsproduct

• gemakkelijk te verwerken   
• zeer zuinig   
• kan gepolijst worden  

Verbruik: ca. 20 m2/L  
Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 3 jaar 
Verpakking: 500 ml, 1 L, 5 L

Voor regelmatig gebruik op alle soorten stenen 
vloeren. Reinigt en verzorgt bij het dweilen. 
Zowel ruwe gespleten, geslepen als gepolijste 
oppervlakken worden bij regelmatig gebruik 
steeds mooier en voller van kleur en structuur.

Type product: mildalkalisch onderhouds- 
     product

• concentraat - zeer zuinig   
• vormt geen lagen    
• loogt niet uit  

Dosering: ca. 20 ml in een emmer met 10L 
water 
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar  
Verpakking: 1 L, 5 L

Voor werkbladen in natuursteen. Voor het snel 
en moeiteloos reinigen voor en na het koken. 
Verwijdert vettig oppervlaktevuil, steunt de  
werking van de impregnering en verhindert 
vlekken. 

Type product: mildalkalisch onderhouds- 
     product

• reinigt, beschermt, onderhoudt    
• streeploos afwisbaar    
• zonder gevaar voor de gezondheid  

Verbruik: tot 40 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar  
Verpakking: 500 ml

Voor periodiek opfrissen van de glans van 
gepolijste marmer- en andere stenen vloeren. 
Vormt een fijne oppervlaktelaag en is de ideale 
extra verzorging voor alle glanzende vloeren. 
Bovendien uitstekend geschikt voor de eerste 
behandeling van geslepen, ruwe en andere 
matte vloeren.

Type product: coating en onderhouds-
     product op waterbasis

• concentraat - zeer zuinig    
• alleen voor binnen   
• washoudend  

Verbruik: ca. 20 m²/L, tot 200 m² bij verdund 
gebruik 
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 4 jaar  
Verpakking: 1 L, 5 L

 Lithofin MN Polish Crème                             
Beschermt en verzorgt alle gepolijste steen 
oppervlakken. Maakt waterafstotend en geeft 
een uitstekende glans. Ideaal voor keuken, 
badkamer, tafels en andere kleine oppervlakken.
Nadat het is opgedroogd is het niet schadelijk 
voor de gezondheid.

Type product: was op waterbasis

• gemakkelijk te polijsten   
• zeer zuinig    
• gebruiksklaar  

Verbruik: ca. 20 m²/L  
Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 2 jaar 
Verpackung: 125 ml, 500 ml

Voor het verbeteren van het uiterlijk van vloeren 
in ruwe, poreuze natuur- en sierbetonsteen. 
Brengt de kleuren tot leven en verdiept de 
structuur, maakt water- en vuilafstotend.

Type product: oplosmiddelhoudende   
     beschermende impregnering

• zonder glans   
• kan meermaals opnieuw worden opgebracht 
• ideaal voor sierbetontegels    

Verbruik: ca. 7 - 15 m2/L  
Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 4 jaar 
Verpakking: 1 L, 5 L 

Voor het behandelen van ruwe betonopper-
vlakken ter bescherming tegen verontreiniging 
en vlekvorming. Vormt in het oppervlak een 
glanzende  film die ook het reinigen vergemak-
kelijkt.

Type product: coating op waterbasis

• zowel binnen als buiten toepasbaar   
• gebruiksklaar
• zonder oplosmiddelen    

Verbruik: tot ca. 15 m²/L 
Opslag: gesloten, koel, vorstvrij, tot ca. 2 jaar 
Verpakking: 1 L 

Glanzende deklaag, die kleur en glans verfrist. 
Zowel voor de eerste behandeling van nieuwe 
ruwe oppervlakken, als voor de periodieke 
verzorging voor dof geworden resp. afgesleten 
vloeren.

Type product: coating op waterbasis

• concentraat - zeer zuinig   
• alleen voor binnen 
• gemakkelijk te verwerken    

Verbruik: ca. 20 m²/L, tot 200 m² bij verdund 
gebruik 
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar 
Verpakking: 1 L, 5 L 

Voor ruwe en geslepen oppervlakken. Vormt 
een glanzende beschermlaag, versterkt de 
kleurstructuur en vergemakkelijkt de verzorging.

Type product: coating met oplosmiddel

• gebruiksklaar   
• bij voorkeur voor gebruik binnenshuis
• kan onbeperkt opnieuw worden opgebracht     

Verbruik: ca. 10 - 20 m2/L  
Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 5 jaar  
Verpakking: 1 L, 5 L 

 Verpakking:  20 x 250ml  •  10 x 500ml  •  10 x 1L  •  2 x 5L  •  1 x 10L 

Art. 166

Art. 167

Art. 194 Art. 170

Art. 168

Art. 198
Art. 169

Art. 177

Art. 173 Art. 189

Art. 172

Art. 171



MN P&L
Speciaal voor parket en laminaat.

 Lithofin P&L Reiniger

 Lithofin MN Protector voor Blauwe    
 Hardsteen

 Lithofin MN Onderhoudsproduct  
 voor Blauwe Hardsteen

De P&L-lijn.
Speciale producten voor parket, 
houten- en kurkvloeren, vinyl en 
laminaat.

1918

Voor de eerste behandeling van nieuwe opper- 
vlakken en voor het behoud van de periodieke 
bescherming. Ideaal voor keukenaanrecht-
bladen, tafels en in badkamers.

Type product: impregnering op waterbasis

• voor regelmatige toepassing    
• beschermt tegen olie-, vet- en watervlekken
• werkt preventief    

Verbruik: ca. 10 - 20 m2/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar 
Verpakking: 500 ml
 

Voor regelmatig onderhoud van alle opper-
vlakken, reinigt en onderhoudt in één beurt en 
maakt de steen steeds mooier bij regelmatig 
gebruik in het dweilwater.

Type product: mildalkalisch onderhouds- 
     product

• concentraat - zeer zuinig    
• vormt geen lagen
• loogt niet uit                      

Dosering: ca. 20 ml in een emmer met 10 L 
water
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 4 jaar
Verpakking: 1 L, 5 L 

Verwijdert algemene sterke vervuiling, vettige 
verontreinigingen, verharde onderhoudsresten 
e.a. Zeer geschikt als eindreiniging van nieuwe 
vloeren na het plaatsen.

Type product: mildalkalische reiniger

• Concentraat - zeer zuinig    
• zorgt voor een mooie vloer                    

Verbruik: ca. 10 - 30 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar 
Verpakking: 1 L

 Verpakking:  20 x 250ml  •  10 x 500ml  •  10 x 1L  •  2 x 5L  •  1 x 10L 

Art. 388

Art. 389

Art. 301

 Lithofin P&L Glans-Brillant   
Beschermt gevernist parket, laminaat, kurk en 
synthetische vloeren tegen krassen, slijt en 
vlekken. Zorgt voor een natuurlijke glans en 
vergemakkelijkt het onderhoud. Ideaal voor 
opfrissen van mat geworden oppervlakken. 

Type product: beschermende sealer op  
      waterbasis

• gebruiksklaar    
• eenvoudig in gebruik                     

Verbruik: tot 50m2/L
Opslag: afgesloten, koel, vorstvrij  tot 2 jaar 
houdbaar
Verpakking: 1 L

Art. 302

 Lithofin P&L Nice&Clean 
Voor regelmatig gebruik in het dweilwater. 
De onderhoudscomponenten blijven op het 
oppervlak en vergemakkelijken de volgende 
dweilbeurt. De natuurlijke glans blijft behouden.

Type product: mildalkalisch onderhouds- 
     product

• Concentraat - zeer zuinig    
• vormt geen lagen                     

Dosering: ca. 20 ml in 10 L water / emmer
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar 
Verpakking: 1 L

Art. 304
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HOME
Extra producten voor de eindgebruiker.

 Lithofin Inox-Clean

 Lithofin Krachtreiniger  Lithofin Kunststofreiniger

De HOME-lijn.
Producten voor gebruik in huis, 
in de garage, in de tuin enz.

Voor het krachtig en grondig reinigen van 
keramiek, steen, kunststof, metaal, hout, rubber 
enz. Verwijdert alle vettige en algemene ver-
vuilingen.

Type product: alkalische reiniger

• reinigt intensief en maakt weer schoon    
• werkt snel
• zuinig in gebruik    

Verbruik: tot ca. 20 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 4 jaar  
Verpakking: 500 ml fles met spray 

Spray voor alle RVS-oppervlakken. 
Reinigt, beschermt en onderhoudt. Verwijdert 
vingerafdrukken, vettige en verharde verontreini-
gingen en brengt de glans terug.

Type product: oliehoudend onderhouds-
     product

• vuilwerend     
• met langdurige bescherming 
• binnen- en buitenshuis    

Verbruik: tot 50 m² per sprayfles
Opslag: koel, droog, tot ca. 3 jaar
Verpakking: 200 ml sprayfles

Reinigt moeiteloos en grondig. Verwijdert 
olie-achtige en vettige verontreinigingen in 
keuken en badkamer. Ideaal voor kunststof-
ramen, -deuren, rolluiken, tuinmeubilair en veel 
meer.

Type product: alkalische reiniger

• gebruiksklaar    
• eenvoudig in gebruik 
• maakt kunststof als nieuw    

Verbruik: tot ca. 15 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 4 jaar 
Verpakking: 500 ml fles met spray 
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PROFI

 Verpakking:  20 x 250ml  •  10 x 500ml  •  10 x 1L  •  2 x 5L  •  1 x 10L 

Speciale producten voor de  
professionele verwerker.

 Lithofin LEV

 Lithofin BERO  Lithofin ASR

De PRO-lijn.
Producten bestemd voor de 
werkplaats en de bouwwerf.

Roestverwijderaar en Serizzoreiniger. 
voor zowel het blijvend verwijderen van roest 
en roestverkleuringen in het bijzonder bij 
ijzerhoudend hard gesteente als het verwijderen 
van cementsluiers, slijpsel enz. 

Type product: zuurhoudende reiniger

• concentraat      
• zuurhoudend    

Verbruik: tot maximaal 50 m2/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar
Verpakking: 1 L

 Lithofin Abra-CLEAN

Speciaal schuurmiddel. 
Verwijdert hardnekkig vuil, vet, olie, wasfilms 
enz., voor keramische tegels zoals gresmateriaal 
en voor natuursteen zoals graniet e.a. harde 
steensoorten. 

Typ product: mildalkalische reiniger

• werkt krachtig      
• reukloos, geen dampen    

Verbruik: ca. 5 - 20 m²/L
Opsalg: gesloten, koel, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 500 ml, 5 L

Oplosmiddelhoudende reiniger voor 
productresten. 
Sneldrogend – moet niet met water nagespoeld 
worden. Voor alle natuursteenoppervlakken en 
betonsteen. Helpt tevens bij kleine herstellingen 
van coatings.  

Type product: oplosmiddelhoudende reiniger

• verwijdert ook bitumen, vet, oliën e.a.     
• TIP : voor grotere oppervlakken adviseren  
 we Lithofin LÖSEFIX   

Verbruik: ca. 3 - 5 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 1 L, 30 L

Alkalische Speciaal-Reiniger. 
Voor het verwijderen van hardnekkige vuillagen, 
vetten, oliën, wassen, polymeerfilmen en veel 
meer. Reinigt en ontvet tegels, klinkers, steen 
enz.

Type product: sterk alkalische reiniger

• concentraat      
• hoogwerkzaam    

Verbruik: tot ca. 100 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar
Verpakking: 1 L, 5 L

Art. 154 Art. 017

Art. 085
Art. 342

Art. 041

Art. 317

Art. 305
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 Lithofin NanoTOP  Lithofin FVE

Speciaal Impregneermiddel. 
Met een bijzonder duurzame olie en water-
werende werking. Het product wordt toegepast 
in de afwerking van keukenbladen en tafels in 
natuursteen.

Type product: oplosmiddelhoudende  
     beschermende impregnering

• hoogwaardig product voor profi-gebruik       
• zeer langdurige werking     

Verbruik: ca. 10 - 15 m2/L
Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 1 L

Extra krachtige kleurversterker. 
Sneldrogend impregneermiddel voor donkere 
natuursteen met gepolijste, geslepen, geborstel-
de en andere afwerkingen. Beschermt keuken-
bladen en andere kleine oppervlakken tegen 
water- en olievlekken. Versterkt de kleur en 
behoudt tevens de natuurlijke steenstructuur.

Type product: oplosmiddelhoudende  
     beschermende impregnering

• extra kleurversterkend        
• sneldrogend     

Verbruik: ca. 20 - 40 m²/L
Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 1 L, 5 L
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Lithofin Onderhoudssets.

Doe uw klanten een plezier ! Een ombouw of de installatie van een keuken of badkamer is een 

kostbare investering waarvan de klant jarenlang wil genieten. Bezorg uw klant een Lithofin Onder-

houdsset waar alles inzit wat uw klant nodig heeft. Zo zal uw klant zich uw goede service nog lang 

herinneren.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van de producten dient altijd te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behan-
delen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met een product is opgedaan en in geval van twijfel moet dit product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgepro-
beerd. Ges-Progr BNL3.19

Lithofin Onderhoudssets in de plastic doosjes.

Lithofin Onderhoudssets in kunststof koffertje.

Voor alle werkbladen in  
natuursteen

Voor alle werkbladen in  
natuursteen

Voor alle werkbladen in  
natuursteen en composiet

Voor keramische werkbladen

inhoud: 
500 ml  Lithofin MN Vuiloplosser
250 ml  Lithofin VLEKSTOP >W<
500 ml  Lithofin MN Easy-Clean 

inhoud: 
500 ml  Lithofin MN Vuiloplosser
250 ml  Lithofin MN Vlekstop 
500 ml  Lithofin MN Easy-Clean

inhoud: 
250 ml  Lithofin MN Vuiloplosser
500 ml  Lithofin MN Easy-Clean

Voor de badkamer

inhoud: 
500 ml  Lithofin KF HyClean
250 ml  Lithofin KF ClearTop

inhoud: 
500 ml  Lithofin KF Badreiniger (zuurvrij)
250 ml  Lithofin KF Sanitairreiniger

Voor werkbladen in Kwarts-
composiet en Marmer-
composiet

inhoud: 
500 ml  Lithofin MN Vuiloplosser 
150 ml  Lithofin MN Refresh
500 ml  Lithofin MN Easy-Clean

Art. 025 Art. 045

Art. 227-75

Art. 225-75

Art. 238-75

Art. 204-11

Art. 205-11

Art. 238-11
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LITHOFIN Producten zijn verkrijgbaar bij:Voor Belgie en Nederland:
EUROSIL B.V.B.A.
B-2640 Mortsel
Tel (B): 0800 90 092
Tel (NL): 0800 022 7245
Fax: 03/366.39.11
E-mail: sales@eurosil.be
www.lithofin.be

Gefabriceerd in Duitsland door:
LITHOFIN AG
D-73240 Wendlingen
Fax: +49 7024 9403-40 
E-mail: info@lithofin.de


