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                                                          Lithofin P&L Glans voor Parket en Laminaat 
 
 

Beschrijving  
Een speciaal product voor verzegelde parket- en 
kurkvloeren en voor laminaat- en kunststof-vloeren 
Lithofin P&L Glans is een was- en acrylaathoudende 
beschermende verzegeling. 
 
Eigenschappen 
Lithofin P&L Glans vormt een natuurlijk glanzende 
beschermings- en verzorgingsfilm op het oppervlak. 
Het "mat worden“  van de vloerbedekking wordt 
verhinderd. Tegelijkertijd wordt het oppervlak beter 
resistent.      
Technische data: 
Dichtheid: ca.1,0 g/cm³        
pH-waarde: ca. 8 
Vlampunt: n.a. 
Uiterlijk: vloeibaar, wit  
Geur: vrijwel geurloos  
 
Toepassing 
Lithofin P&L Glans beschermt verzegelde parket- en 
kurkvloeren en laminaat- en kunststofvloeren tegen 
krassen, slijtage en vervuiling en vergemakkelijkt het 
regelmatige onderhoud. Zelfs sterk belaste 
oppervlakken zien er na toepassing weer (bijna) als 
nieuw uit. De vloer krijgt na toepassing een mooie en 
natuurlijke glans. Absoluut noodzakelijk voor de 
eerste behandeling na het plaatsen, verlengt de 
levensduur van de vloerbedekking. 
 
Verwerking 
Vloer vooraf grondig reinigen met Lithofin P&L 
Reiniger. Vervolgens volledig laten drogen. Lithofin 
P&L Glans voor gebruik goed schudden. Daarna 
onverdund met een niet-pluizende katoenen doek (bv. 
afdroogdoek) dun en gelijkmatig in de richting van de 
voegen aanbrengen. De vloer is na ca. 60 minuten 
voorzichtig begaanbaar en na 24 uren uitgehard. In 
sterk belaste gebieden wordt een regelmatige 
opfrissing aanbevolen. Is een sterke glans gewenst, 
dan kan Lithofin P&L Glans meermaals worden 
aangebracht.   
Opgelet: Bij kamertemperatuur verwerken, niet 
gebruiken op door de zon verwarmde oppervlakken. 
Vloerverwarming uitschakelen. Neem steeds de 
verwerkings- en onderhoudsvoorschriften van de 
vloerfabrikant in acht. 
Verbruik: ca. 30–40 m2/liter  
 
Opslag 
Koel, gesloten, vorstvrij, tot 2 jaar. 
 
 
 
 
 

Milieubescherming 
De oppervlakteactieve stoffen zijn overeenkomstig 
EG-richtlijn biologisch afbreekbaar. Bevat geen 
oplosmiddelen. 
Opruiming: Kan verdund in het rioolwater worden 
gegoten. AVV-sleutel: 070199. Verpakking is 
vervaardigd uit milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en 
recyclebaar. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via 
afvalinzamelsystemen (zie aanwijzing op etiket) 
worden verwerkt. 
 
Veiligheid 
Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Ingrediënten: Was- en acrylaatdispersies, onder 5 % 
niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen, hulpstoffen. 
Verordening voor gevaarlijke stoffen: Aanduiding 
b.v.EG-Richtlijn 1999/45/EG: Geen.  
ADR 2009: Geen gevaarlijke goederen 
 
Verpakking(VE) 
1 liter fles met kindveiligheidsdop (10 stuks per doos)  
 
 
Deze informatie kan en wil slechts vrijblijvend adviseren. Het gebruik van de 
producten moet op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen 
oppervlakken afgestemd worden. Wanneer er geen ervaringen voorhanden 
zijn en in alle twijfelgevallen moet het product op een onopvallende plaats 
eerst uitgeprobeerd worden. (BNL10.13/1.02) 
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