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Lithofin Anti-Slip Set voor gladde oppervlakken 
 

 

Beschrijving  
Lithofin Anti-Slip Set bestaat uit een speciale reiniger en het anti-slip 
product. Het is geschikt voor het slipvrij maken van gladde oppervlakken 
van keramiek, email en natuursteen. 
 
Speciale Reiniger: mild-alkalische reiniger voor het verwijderen van 
olieachtige, vette verontreinigingen van keramiek en natuursteen.  
Technische data: 
Dichtheid: ca. 1,0 g/cm³  pH-waarde: ca. 10 
Uiterlijk: vloeibaar, geelachtig  Geur: niet specifiek 
Oplosbaarheid in water: volledig 
 
Anti-Slip product: fluoridehoudend product voor het opruwen van 
keramische en granieten oppervlakken. 
Technische data: 
Dichtheid: ca. 1,0 g/cm³  pH-waarde: ca. 3 
Uiterlijk: vloeibaar, roodachtig  Geur: niet specifiek 
Oplosbaarheid in water: volledig 
 
Eigenschappen 
Lithofin Anti-Slip product reageert chemisch op het oppervlak van 
keramiek, email en silicaathoudende natuursteen en verwijdert 
minuscule bestanddelen door deze op te lossen. De zo ontstaande 
microscopisch kleine verdiepingen leiden tot een hogere glijweerstand, 
d.w.z. het oppervlak is stroever. 
 
Toepassingsgebied 
Om oppervlakken antislip te maken. Bijzonder geschikt voor porcelein, 
verglaasde keramiek en natuursteen zoals granite, gneiss enz. Deze 
behandeling werkt ook op vochtige  oppervlakken. Voor binnen en 
buiten. 
 
Gebruiksaanwijzing 
1. Voorbereiding: Het oppervlak moet zorgvuldig gereinigd worden. 
Hiertoe Lithofin Speciale Reiniger met water max. 1:5 verdunnen en met 
een spons opbrengen. Het te behandelen oppervlak zorgvuldig met de 
ruwe padzijde van de spons reinigen. Bij sterkere verontreiniging puur 
toepassen. Het schone oppervlak goed met water naspoelen en drogen. 
2. Uitvoering: Op een onopvallende plaats een proefvlakje behandelen 
en daarbij de inwerkingstijd bepalen. Bij een te sterke werking het 
product max. 1:5 met water verdunnen. 
Natuursteen vooraf bevochtigen en met een doek oppervlakkig drogen. 
Lithofin Anti-Slip product op het oppervlak aanbrengen en meteen en 
gelijkmatig met de tweede spons verdelen (beschermende 
handschoenen gebruiken). Er moet een duidelijke vloeistoffilm op het 
oppervlak staan. De vloeistof gedurende de inwerkingstijd voortdurend 
al vegend met spons verdelen. Schuim vermijden. Eventueel nog wat 
product toevoegen, in geen geval laten indrogen (werkt alleen in 
vloeibare toestand!). Controleer de slipweerstand door met een spons 
krachtig over het oppervlak te wrijven en stop hiermee als de gewenste 
slipveiligheid bereikt is. 
3. Beëindiging: Een weinig water en een scheut Lithofin Speciale 
Reiniger toevoegen, meteen verdelen en vloeistof opnemen of 
afspoelen. Goed met schoon water nawassen of afspoelen. Klaar! 
Belangrijk, let op: Het onverdunde product mag vooral niet op 
kwetsbare oppervlakken (gepolijst kalksteen, marmer, lak, hout, tapijt, 
geëloxeerde oppervlakken, e.d.) terecht komen. Spetters meteen 
afwassen. Aangrenzende metalen en niet te bewerken oppervlakken 
beschermen. 
Tegelwerk moet vóór behandeling schoon zijn, vooal vrij van vetfilms en 
resten van onderhoudsmiddelen.  
De temperatuur van het oppervlak moet bij verwerking tussen 10°C en 
25°C liggen. Vloerverwarming uitschakelen. Het oppervlak ondergaat in 
het microscopische bereik een duurzame verandering. Vuilafstotende 
oppervlakten hebben geen uitwerking meer.  
Niet geschikt voor acryl-badkuipen en andere kunststoffen.  
Hoogglanzende en gepolijste opervlakken worden matter. De kleur van 
natuursteen kan lichter worden. Het is beslist noodzakelijk eerst een 
proefstukje te doen. 
Verbruik: max. ca. 6 m² per set. 
Opslag: koel en gesloten op een goed geventileerde plaats bewaren. 
Max. ca. 3 jaar houdbaar. 
 
 

 
 

Verdere behandeling 
Graniet en andere natuursteen dient behandeld te worden met Lithofin 
MN Vlekstop en onderhouden met Lithofin MN Wash&Clean 
Keramische tegels dient men te onderhouden met Lithofin FZ 
Onderhoudsreiniger en Lithofin FZ Intensiefreiniger. 
 
Milieubescherming 
Tensiden zijn biologisch afbreekbaar vorgens verordening (EG) nr. 
648/2004. 
Opruiming: Waste codes EWC/AVV 07 06 08* (Speciale Reiniger), 16 
03 03* (Anti-Slip). 
Droge en zuivere lege verpakking is via inzamelsystemen recycleerbaar. 
 
Veiligheid 
UFI (Speciale Reiniger): 6RE0-506M-7004-PH2U 
Ingrediënten volgens Verordening (EG) nr. 648/2004: <5% niet-
inonische tensiden, <5% cationische tensiden, reukstof, geraniol, 
benzisothiazolinone, methylisothiazolinone. geraniol. 
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v.EG-
Richtlijn 1272/2008(CLP)  
Symbol GHS 05, gevaar 
Propylheptanolethoxilate; quaternaire C12-C14 
alkylmethylaminethoxylatmethylchlorid. 
Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en 
oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de 
oorspronkelijke verpakking bewaren. 
Oogbescherming/gezichtsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE 
OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij 
aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Achter slot bewaren. 
UFI (Anti-Slip): 5960-4052-K002-4TD7 
Ingrediënten: < 5% niet-ionische tensiden. 
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v.EG-
Richtlijn 1272/2008(CLP): 
Symbol GHS 05, gevaar 
Ammoniumhydrogendifluoride. Veroorzaakt ernstige brandwonden en 
oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende 
handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: 
de mond spoelen – GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE 
OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot 
bewaren. 

ADR2019 aanduidingen voor transport 

VE VE-
aanduiding 

gegevens op transportdocument 

a) LQ geen, want beperkte hoeveelheid 
 
Verpakking (VE) 
a) Set met 250ml Speciale Reiniger, 250ml Anti-Slip  product, 2 
sponzen, beschermende handschoenen, gedetailleerde 
gebruiksaanwijzing, (10 sets per karton) 

 
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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