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Lithofin MN Politoer -vloeibaar-  voor stenen oppervlakken
 

 

Beschrijving  
Een speciaalproduct uit het LITHOFIN-programma voor 
marmer, natuur- en betonsteen (MN). Oplosmiddelhoudend 
poetsmiddel met hoogwaardige wassen. 
Opmerking: Lithofin MN Politoer bevat als oplosmiddel geen 
voor het milieu of de gezondheid schadelijke CKW’s zoals 
trichloretheen e.d. De daarom ietwat afwijkende 
eigenschappen van het product vragen om een aangepast 
gebruik – bij nagenoeg hetzelfde resultaat. 
 

Eigenschappen 

Dankzij het gebruik van hoogwaardige grondstoffen heeft 
het product de beste beschermings- en 
onderhoudseigenschappen, een goede uitstrijkbaarheid en 
een lange houdbaarheid. Al na één maal aanbrengen 
ontstaat een te polijsten laagje, dat door handmatig of 
machinaal oppoetsen glanzend en zelfs hoogglanzend kan 
worden gemaakt. Lithofin MN Politoer frist de kleurstructuur 
van stenen oppervlakken op, verbetert het uiterlijk en maakt 
ze onderhoudsarm en waterafstotend. 
Technische data: 
Dichtheid: ca.0,9 g/cm³ 
Vlampunt: >26°C(c.C.) 
pH-waarde: n.a. 
Uiterlijk: vloeibaar, helder, kleurloos 
Geur: aromatisch 
Oplosbaarheid in water: niet oplosbaar 
Bestendigheid: Lithofin MN Politoer is bestand tegen 
algemeen huishoudelijk vuil en strooizout. Het is niet 
bestand tegen nitroverdunning, benzine etc. Afhankelijk van 
de mechanische belasting kan worden gerekend op een 
houdbaarheid van enkele maanden. 
 

Toepassing 

Voor de eerste behandeling van pas gelegde natuur- en 
betonsteenvloeren, vensterbanken, tafels e.d., om deze een 
fris aanzien te geven en te beschermen. Bovendien kan het 
worden gebruikt om mat en dof geworden vloeren op te 
frissen. Lithofin MN Politoer wordt binnenshuis gebruikt in 
plaats van standaard tri- of perhoudende 
onderhoudsmiddelen voor steen (wasfluaten).  
Ondergronden:  Alle fijn geslepen en gepolijste 
natuursteenvloeren zoals marmer, kalksteen, Solnhofener-
natuursteen, travertin, leisteen, graniet etc., alsmede 
betonsteen, agglomarmer en terrazzo. 
 

Verwerking 

Fles enigszins schudden voor gebruik. Lithofin MN Politoer 
met een schone doek of vilt dun en gelijkmatig aanbrengen 
en laten indrogen. Daarna met een zachte linnen doek of 
polijstvilt machinaal of met de hand oppoetsen. Zuigende 
ondergronden indien nodig meerdere keren behandelen. 
Let op: De te behandelen oppervlakken moeten goed droog 
zijn. Lithofin MN Politoer niet gebruiken onder de 15°C of 
boven de 25°C. Scherm oppervlakken die gevoelig zijn voor 
oplosmiddelen af. Lithofin MN Politoer is alleen geschikt 
voor gebruik binnenshuis. Een voorwaarde voor een goed 
poetsresultaat zijn goed gepolijste oppervlakken. Bij 
streepvorming uitwrijven met staalwol of nylonpad. 
Tip: Producten die lagen vormen beïnvloeden de 
slipvastheid van een vloer, daarom is een test vooraf  
 

 

 

raadzaam. We raden u aan het middel eerst op een 
onopvallende plek uit te proberen. 
Lithofin MN Politoer kan met Lithofin MN Vuiloplosser of in 
hardnekkige gevallen met Lithofin LÖSEFIX worden 
verwijderd.  
Voor kleinere oppervlakken is Lithofin MN Politoer als crème 
verkrijgbaar. 
Verbruik: ca. 10-20 ²/liter, afhankelijk van de ondergrond. 
Droogtijd: na 5-10 min. uitwrijfbaar, volledig droog na 50-60 
min.  
 

Opslag 

Afgesloten, droog en bij kamertemperatuur bewaren. Onder 
de ca.18°C kan het product vlokken vormen. In dat geval 
opwarmen tot ruimtetemperatuur (bijv. in warm water) en 
schudden tot de oplossing helder is. Tot ca. 3 jaar 
houdbaar. 
 

Mileubescherming 

Bevat oplosmiddelen, vrij van benzol en gechloreerde 
koolwaterstoffen. Niet afvoeren met het afvalwater. 
Opruiming: Waste codes EWC/AVV 07 01 04*. 
Droge en zuivere lege verpakking is via inzamelsystemen 
recycleerbaar. 
 

Veiligheid 

UFI: P030-V0WY-X008-YU7S 
Ingrediënten: wassen, acrylaten, xylol, hulpstoffen. 
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding 
b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):  
Symbol 02, 07, 08, gevaar. 
Xyleen, Ethylbenzeen.  
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof 
bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk bij 
contact met de huid. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk bij 
inademing. Kan schade aan organen veroorzaken bij 
langdurige of herhaalde blootstelling  
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden 
van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet 
roken. Beschermende 
handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming 
dragen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een 
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken 
opwekken. 

ADR2019: aanduidingen voor transport 
VE VE-aanduidingen gegevens op transportdocument 

a) b) LQ geen, want beperkte hoeveelheid 
 

Verpakking (VE) 

a.) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos) 
b.) 5-liter container (2 stuks in doos) 

 
Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en 
veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het 
wordt geleverd. 
De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik 
van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke 
omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen 
ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product 
altijd eerst op een onopvallende plek worden 
uitgeprobeerd.(BNL7.19gps/5.19) 
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