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GEBRUIKERSFICHE 15.9 - Onyx

Beste klant,
Wij willen u feliciteren met uw keuze voor natuursteen.
Om ten volle te kunnen genieten van uw natuurlijk product geven wij u volgende aanbevelingen
mee voor bescherming en onderhoud, gebaseerd op onze jarenlange ervaring.
1. VLOEREN EN GROTE OPPERVLAKTES:
Een nieuwe tegel is poreuzer en dus vlekgevoeliger.
Kies voor de eerste dweilbeurt op een propere, nieuwe vloer Lithofin Glans & Schoon.
Sterk poreuze oppervlakken kunnen eventueel met Lithofin Vlekstop of Lithofin Glans &
Schoon puur worden behandeld. Ga naar onze aparte gebruikersfiches hiervoor.
Frequente reiniging:
Voor een doorlopend onderhoud van de vloer gebruik afwisselend 1 maal Lithofin Glans &
Schoon en 3 tot 4 maal Lithofin Wash & Clean.
Lithofin Wash & Clean: een geutje ca. 20g toevoegen aan 10l lauwwarm dweilwater, ruim
dweilen, niet naspoelen, wel nadweilen met een uitgewrongen doek.
Lithofin Glans & Schoon: een kopje ca. 150g toevoegen aan 10l dweilwater, weinig vochtig
dweilen en laten drogen. Niet belopen tot de vloer volledig droog is. Incidenteel toepassen om
extra voeding te geven aan matte of ruwe oppervlakken, voor gepolijste oppervlakken
frequenter toepassen om de glans te behouden.
Laat het dweilwater niet langdurig staan op de vloer.
Reinig de vloer niet alleen met zuiver water, dit droogt de vloer uit en maakt hem gevoeliger
voor vlekken. Gebruik ook niet te veel product of zeep, dit laat een film achter.
Bij sterke vervuiling: van bijvoorbeeld aarde, stof, …
Gebruik Lithofin Vuiloplosser, sterk verdund in water 1:10, NIET laten opdrogen en met zeer
veel water naspoelen. Weet dat hierna de vloer wel poreuzer en dus vlekgevoeliger is, dweil
daarom de vloer direct na met Lithofin Glans & Schoon.
2. MAATWERK:
Dagelijks onderhoud met Lithofin MN Easy Clean, aanbrengen met natte spons of
microvezeldoek en afdrogen. Zuiver water zal de steen uitdrogen en sneller vlekgevoelig
maken.
Bescherming:
Breng de vlekstop puur aan op een PROPER en DROOG oppervlak met een katoenen vod of
een nieuwe rol (voor grotere oppervlakken). Laat geen plassen na en wrijf goed in binnen de 15
minuten. Herhaal voor poreuze ondergronden binnen 30 minuten. Maak niet nat gedurende
24h, zodat het product niet wordt “weggespoeld”.
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De bescherming met vlekstop dient herhaald te worden wanneer nodig en is afhankelijk van het
gebruik. Van zodra de steen poreus wordt = vloeistoffen parelen niet meer op de steen, dient u
de vlekstopbehandeling te hernemen. Bij dagelijks gebruik van uw natuursteen reken dan op een
vlekstopbehandeling 2 tot 3x per jaar.
TIP: indien u toch strepen hebt van opgedroogde vlekstop, gebruik vlekstop puur om strepen
weg te wrijven.
LET OP !
Onyx-soorten blijven ZUURGEVOELIG voor bijvoorbeeld citroen, azijn, fruitsap, champagne,
cola, … en ook voor reinigingsproducten met een hoge zuurtegraad zoals Viakal, Antikal,
ontstopper, cementsluierverwijderaar, … Gebruik deze reinigingsproducten dus NIET op uw
natuursteen.
Stoffen met een hoge zuurtegraad zullen bleke matte vlekken maken op uw natuursteen =
aantasting van de afwerking van het oppervlak.
De vlekstopbehandeling geeft nooit 100% bescherming tegen deze zuurhoudende producten.
BIJ KALKVERVUILING:
Maak uw steen nat en spuit in met Lithofin Easy Clean, gebruik inox-wol NAT om kalksporen
mechanisch te verwijderen. Eventueel een beetje Cif Crème (gele verpakking) gebruiken of
Lithofin Vuiloplosser sterk verdund 1:10 kan ook helpen, met veel water naspoelen.
Voor andere vlekken raadpleeg onze rubriek FAQ WAT TE DOEN BIJ VLEKKEN.
Mogelijke soorten vlekstop:
Bij Lithofin
MN Vlekstop
MN Vlekstop plus
MN Bescherming
Vlekstop W

voor matte, ruwe en gepolierde oppervlakken
indien u een kleurverdieping wil van uw steen
geeft bescherming tegen water en vuil, niet tegen olievlekken
op waterbasis

Bij Muylle Facon
Aqua Stone protect

op water- en oliebasis, geeft minimale verkleuring

Via www.febenat.be kan u de productfiche raadplegen, die specifiek voor uw materiaal is
gemaakt.
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