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Tips ...voor thuisblijvers ! 
In het Lithofin assortiment vind je heel wat oplossingen  

voor het reinigen, beschermen en onderhouden van  
steen- en tegeloppervlakken rondom het huis. 

 
Hier vind je alvast enkele nuttige tips: 

Lithofin Actiefreiniger  
verwijdert alle vervuiling van  
keramische tegels, natuursteen, 
betonsteen en klinkers.  
Vernevelen, laten inwerken,  
schrobben en spoelen. Klaar ! 

Gebruiksklaar in 2,5 liter bus.

Lithofin Bescherming >W<
wordt na het reinigen op het terras 
aangebracht en zorgt voor een 
onzichtbare bescherming tegen  
water en vuil. Voor alle poreuze 
oppervlakken. 

Gebruiksklaar in 1 liter en 5 liter bus.
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Tijd voor een lente-reiniging van het terras : Geef je keukenblad eens een opfrisbeurt :

TIPS & ADVIES : 

support@eurosil.be
  
                  

Lithofin VLEKSTOP >W<
zorgt op alle poreuze natuursteen  
voor een extra bescherming tegen  
olie- vet- en watervlekken, met  
een kwast op het droge, zuivere 
oppervlak aanbrengen en na 10 min.  
het overtollige met een microvezel- 
doekje afnemen en droogwrijven.  
enkele uren wachten alvorens  
het oppervlak te gebruiken. Klaar ! 

Gebruiksklaar in 500 ml en 1 liter bus.

Lithofin MN Vuiloplosser  
reinigt en ontvet graniet, marmer,  
hardsteen en kwartscomposiet  
grondig. Vuiloplosser onverdund 
inschrobben, 10 min. laten inwerken. 
Schrobben en spoelen. Klaar !  

In 500 ml, 1 liter en 5 liter bus. 

Lithofin KF Intensiefreiniger
is de krachtigste reiniger voor  
keramische tegelvloeren. Het  
product reinigt en ontvet de  
tegels én de voegen. Uw vloer  
wordt weer als nieuw.  
Het product verdunnen 1:4 met  
water, inschrobben en 15 min.  
laten inwerken. Water toevoegen,  
schrobben en het vuile water  
opnemen. Grondig naspoelen.  
Klaar !

In 1 liter en 5 liter bus.

Maak die keramische binnenvloer eens  
ècht schoon :


