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Reinigen en Onderhouden van keramische Werkbladen
Keramische producten worden op hoge temperaturen
gebakken. De sterk verdichte oppervlakken die daarbij
ontstaan hebben een hoge mechanische weerstand
en zijn zeer slijtvast , maar ze zijn niet altijd vlekvrij.
De juiste behandeling brengt de eigenschappen van
volkeramisch materiaal tot volle werking en verzekert
een probleemloos gebruik.

Eerste Reiniging
In de poriën van het oppervlak van de platen blijven
soms resten achter, afkomstig van het
productieproces. Deze zijn ruw, binden zich met
vervuilingen en kunnen daardoor bij later gebruik tot
een hogere vlekgevoeligheid leiden en het onderhoud
lastiger maken. Daarom is de reiniging van het
oppervlak noodzakelijk.
Met Lithofin KF Cementsluierverwijderaar wordt
het oppervlak volledig schoon.
Verwerking : het product 1:5 met
water verdunnen en gelijkmatig
over het oppervlak verdelen. Ca.
10 minuten laten inwerken, daarna
met een microvezeldoek afnemen
en aansluitend het oppervlak
grondig met water spoelen. Er
mogen geen reiniger-resten op het
oppervlak achterblijven.

Het Onderhoud
Het juiste onderhoud betekent regelmatig
en over een lange tijdspanne onderhouden.
Enkel door een juiste behandeling van
keramische oppervlakken worden de unieke
eigenschappen en het verzorgde uitzicht
bewaard.
De Lithofin Onderhoudsset
bevat alles wat uw klant voor zijn
keramisch blad nodig heeft :
1. Lithofin KF HyClean elpt bij
het dagelijks reinigen van
het werkblad en zorgt
steeds voor een verzorgd
uitzicht. Eenvoudig en
moeiteloos te te gebruiken.
2. Lithofin KF ClearTop
voor het occasioneel
intensief reinigen, ook bij
hardnekkige
verontreinigingen.

TIP : vermijd het opdrogen van olie en vet op het
oppervlak. Wis deze, en ook kleurende sappen (rode
biet,druiven,bessen e.a.) steeds zo snel mogelijk af.

Beschermende Behandeling
Keramische oppervlakken zoals fijnverglaasde
keramiek zijn zeer dicht en hebben nagenoeg geen
waterabsorptie, zodat een beschermende
behandeling NIET noodzakelijk is.
Gepolijste oppervlakken,zaagkanten,afkantingen :
Door het polijsten of door de
kantenbewerking worden echter
micro-poriën geopend, waar
vervuilingen zich in kunnen
vastzetten. Een geschikte
beschermende behandeling
maakt het oppervlak water- en
oliewerend en is de ideale basis
voor een probleemloos
onderhoud. De behandeling met
Lithofin NanoTOP wordt in de werkplaats door de
plaatbewerker toegepast.

LITHOFIN-Speciaalproducten voor keramiek, tegels en
sanitair zijn enkel verkrijgbaar bij de vakhandel.

LITHOFIN -Service-Telefoon :
(B) 0800 90 092 (NL) 0800 022 7245
 Deze informatie kan en mag alleen als advies gebruikt worden. Het
gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke
Omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van
twijfel dient het product vooraf uitgeprobeerd te worden op een onopvallende
ple. (17BNL10.17gps/8.16).

Lithofin producten zijn verkrijgbaar bij

Advies : met Lithofin NanoTOP behandelde oppervlakken zijn
na het opdrogen ongevaarlijk voor de gezondheid. (certif.van
het LGA in Nürnberg beschikbaar).
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