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Lithofin MN Refresh voor (kwarts-)composiet 
 
 

Beschrijving 
Een speciaal product uit het LITHOFIN-programma voor 
(kwarts-)composiet en andere soorten kunststeen. 
Speciaal verzorgingsproduct met water- en oliewerende 
werkzame stoffen op waterbasis, voor het opfrissen van 
beschermlagen die van fabriekswege zijn aangebracht. 
De werkzame stoffen zijn UV-bestendig en vergelingsvrij.  
 
Eigenschappen 
Lithofin MN Refresh kan eenvoudig verwerkt worden op alle 
composiet materialen zonder hun typische uiterlijk te 
veranderen. 
Werkingswijze: Door de werkzame stoffen wordt het 
oppervlak afwerend, zodat het binnendringen van water, olie 
en vet in het oppervlak sterk vertraagd plaatsvindt en 
vlekken vermeden worden. De verzorging van het oppervlak 
wordt daardoor wezenlijk makkelijker.   
Technische gegevens 
Dichtheid: ca. 0,95 g/cm

3
      

pH-waarde: ca. 7 
Vlampunt: ca. <21

°
C  (c.C.) 

Uiterlijk: vloeibaar, kleurloos 
Geur: atypisch 
Oplosbaarheid in water: volkomen 

 
Toepassingsgebied 
Voor de regelmatige nabehandeling van composiet met 
fabrieksbehandeling en voor andere soorten kunststeen. 
Zorgt voor een gelijkmatig uitzicht van keukenbladen, 
tafelbladen, baliebladen en in badkamers.  
Aanwijzing: De zuurgevoeligheid van oppervlakken blijft 
bestaan. Bij veelvuldig gebruik is het mogelijk dat de kleur 
lichtjes donkerder wordt.  
 
Verwerking 
De ondergrond moet schoon, droog en vrij van olie, vet en 
dergelijke zijn. Een reiniging vooraf met Lithofin MN 
Vuiloplosser wordt aanbevolen.  
Verwerkingstemperatuur (oppervlak): 10-25°C. Niet 
aanbrengen op verwarmde oppervlakken.   
Lithofin MN Refresh op het eerste segment van het goed 
gedroogde oppervlak in kleine hoeveelheid aanbrengen. 
Meteen met een schone, droge doek wrijven, totdat het 
droog is of er geen strepen meer zichtbaar zijn. 
Daarna het volgende segment bewerken. 
Let op: Glas, kunststoffen, gepolijste, gelakte en andere 
gevoelige vlakken tegen spetters beschermen. 
Gereedschap met water reinigen. 
Rendement: tot 40 m²/liter 
Droogtijd: na enkele minuten droog.  
De oppervlakken kunnen meteen na de behandeling weer 
gebruikt worden. 
 
Opslag 
Gesloten, koel, vorstvrij. Kan tot 3 jaar opgeslagen worden 
 
 
 
 
 
 

Houdbaarheid, nabehandeling 
De houdbaarheid hangt in principe af van de gebruikte 
verzorgingsmiddelen. Sterk ontvettende en laagvormende 
producten zijn niet geschikt.  
 
De Lithofin verzorgingsset voor composiet gaat vergezeld 
van een precieze handleiding voor het juiste onderhoud en 
het behoud van het maximaal beschermende effect. 
Advies: Vlekvormende stoffen altijd meteen verwijderen, ook 
van geïmpregneerde vlakken.  
 
Milieubescherming 
Bevat geen organische oplosmiddelen. WGK 1 volgens 
VwVwS d.d. 17.5.99 
Opruiming: Afvalseutel AVV 070104. Verpakking bestaat uit 
milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor 
recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen opgeruimd 
worden via inzamelsystemen (zie aanwijzing op het etiket). 
 
Veiligheid 
Bestanddelen zijn na het drogen niet gevaarlijk voor de 
gezondheid.   
Ingrediënten: Polymeren, hulpstoffen, water. 
Verordening gevaarlijke stoffen: Beschrijving volgens EG-
richtlijn 1999/45/EG: Symbool F, Licht ontvlambaar.  
Licht ontvlambaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. In 
geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en 
verpakking of etiket tonen. 

ADR2003: aanduidingen voor transport 

VE VE- aanduiding gegevens op transportdocument 

 UN1993 geen, want beperkte hoeveelheid 

 
Verpakking 
250ml-fles met kinderveilige sluiting in de set met Lithofin 
MN basisreiniger en Lithofin MN Easy-Clean 
 
 
Hou er rekening mee dat de gegevens qua milieu en veiligheid gelden voor 
het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd. 
Deze toelichtingen kunnen en mogen slechts dienen als vrijblijvend advies. 
Het gebruik van de producten is af te stemmen op de plaatselijke 
omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Indien er geen 
ervaringen zijn en in alle twijfelgevallen dient het product eerst te worden 
uitegeprobeerd op een onopvallende plaats. (BNL10.11/4.11) 
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