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                                  Lithofin MN Protector hoogwaardig impregneermiddel voor Composiet 

 
 
Beschrijving 
Een professioneel product uit het LITHOFIN-programma voor 
composiet.  
Uiterst effectief impregneermiddel met water- en olieafstotende 
nanostoffen op basis van polysiloxaan in oplosmiddelen. 
 
Eigenschappen 
Lithofin MN Protector is dunvloeibaar, kleurloos, gebruiksklaar 
en gemakkelijk te verwerken. Het beschermt natuursteen tegen 
vlekken en vuil zonder het karakteristieke uiterlijk van de steen 
te veranderen. 
Werking: de werkzame stoffen vormen in de capillairen van het 
oppervlak een flinterdunne, onzichtbare film. Deze zorgt ervoor 
dat water, oliën en vetten niet naar binnen gezogen kunnen 
worden, maar op het oppervlak blijven liggen.  
De werkzame stoffen zijn UV-bestendig en vergelen niet.  
Technische data 
Dichtheid: ca.0,8 g/cm³       Vlampunt: ca. 23 °C ( c.C) 
Uiterlijk:  kleurloos        Geur:  aromatisch 
 
Toepassing 
Voor een vlekwerende behandeling van composiet en andere 
natuursteen. Bijzonder geschikt voor keukenbladen en andere 
oppervlakken die gevoelig zijn voor vlekken, zoals tafelbladen, 
bars en vensterbanken, en in de badkamer..  
Advies : de eventuele zuurgevoeligheid van het oppervlak blijft 
bestaan.  
 
Verwerking 
De ondergrond moet absorberend, droog en schoon en vrij van 
olie, vet, silicone, was e.d. zijn. De temperatuur van het 
werkstuk mag niet lager dan 10 °C en niet hoger dan  25 °C zijn. 
Als er nog geen ervaring met het middel is opgedaan, moet het 
effect eerst worden uitgeprobeerd op een proefvlakje.  
 

Lithofin MN Protector onverdund met zuivere kwast rol of doek 
gelijkmatig en dun aanbrengen. Indien nodig, toepassing na 10 
minuten herhalen. 
Strepen en spatten uitwrijvenn, het overtollige product met een 
doek wegwrijven.  Ca 2 uur laten drogen.  
Belangrijk :  Productresten van niet ingedrongen product binnen 
15 minuten volledig wissen. Opgedroogde resten binnen de 12 
uur met een microvezeldoek of witte pad wegwrijven. 

Belangrijk: glas, keramiek, kunststoffen, lakken en 
oppervlakken die gevoelig zijn voor oplosmiddelen (lakken, hout 
e.d.), moeten worden beschermd! 
De gebruikte hulpmiddelen kunnen met verdunner worden 
gereinigd. 
 

Uitstrijkvermogen: ca. 20 m²/Liter. 
 

Droogtijd: ca. 30 minuten. Het werkstuk kan na 2 uur worden 
getransporteerd. Geen rubberen zuigers gebruiken.  
Het duurt 5 dagen voordat het product optimaal werkt.  
 
Houdbaarheid, Nabehandeling 
Het impregneermiddel behoudt zijn werking ca. 3 jaar. De 
exacte werkingsduur is sterk afhankelijk van de gebruikte 
onderhoudsmiddelen. Niet geschikt zijn sterk ontvettende 
producten en producten die een laagje vormen.  
Voor het regelmatig onderhouden van keukenbladen adviseren 
wij Lithofin MN Easy-Clean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opslag 
Gesloten, droog en koel, maar niet bij minder dan 10 °C. 
Maximaal twee jaar houdbaar. Aangebroken verpakkingen zo 
snel mogelijk verwerken. 
 
Milieubescherming 
Bevat oplosmiddelen, vrij van gechloreerde koolwaterstoffen. 
Niet in het riool lozen. WGK 3 volgens VwVwS van 17-5-99. 
Verwijdering: afvalcode AVV 070104*. Productresten zijn klein 
chemisch afval. De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk 
wit metaalplaat en is recyclebaar. Droge, lege verpakkingen 
kunnen worden afgegeven op inzamelpunten voor stoffen die 
geschikt zijn voor hergebruik (zie de aanwijzing op het etiket). 
 
Veiligheid 
De werkzame stoffen zijn na het drogen niet schadelijk voor de 
gezondheid. Geschikt voor oppervlakken die in contact komen 
met levensmiddelen. Met de keuring op onschadelijkheid voor 
de gezondheid is het LGA Nürnberg belast.  
Samenstelling: siloxanen, polymeren, koolwaterstoffen. 
Verordening gevaarlijke stoffen: aanduidingen volgens EG-
richtlijn 1999/45/EG: Xn, schadelijk  N, milieugevaarlijk.  
Ontvlambaar. Vergiftig voor in het water levende organismen; 
kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 
veroorzaken. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na 
verslikken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid 
veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp niet 
inademen. Aanraking met de huid vermijden. Bij inslikken niet 
het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de 
verpakking of het etiket tonen.  
ADR2003/GGVSE: aanduidingen voor transport 
VE-aanduiding  gegevens op transportdocument 
UN1993 geen, want beperkte hoeveelheid 

 
Verpakking(VE) 
250ml-fles met kindveilige sluiting (20 stuks in een 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 (NL8.07/ 7.07) 
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