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                                          Lithofin Protector >W< voor (kwarts-)composiet zoals kunststeen 
 

 
Beschrijving  
Een speciaal product uit het LITHOFIN-programma voor 
(kwarts-)composiet en andere kunststeen. 
Speciaal beschermend product met water- en oliewerende 
werkzame polysiloxanen op waterbasis. 
De werkzame stoffen zijn UV-bestendig en vergelingsvrij.  
 
Eigenschappen 
Lithofin Protector >W< is gemakkelijk te verwerken zonder 
het karakteristieke uiterlijk van fijnruwe composietmaterialen 
te veranderen. 
Werking: De werkzame stoffen verlenen het oppervlak 
dusdanige eigenschappen, dat het binnendringen van 
water, olie en vet sterk vertraagd verloopt en vlekken 
worden voorkomen. Het onderhoud van het oppervlak wordt 
daardoor aanzienlijk vergemakkelijkt.   
Technische data 
Dichtheid: ca.1,0 g/cm³      Vlampunt: ca. >60°C (c.C) 
ph-waarde: ca. 6  Oplosbaarheid in water: volledig 
Geur:  niet specifiek Uiterlijk:  vloeibaar, gelig       
 
Toepassing 
Voor een vlekafstotend en onderhoudsvriendelijk onderhoud 
van composiet en andere kunststeen met een verzoet 
oppervlak.  
Bijzonder geschikt voor keukenbladen en andere 
vlekgevoelige oppervlakken zoals tafelbladen, 
toonbankafdekking en in badkamers.  
Opmerking: De zuurgevoeligheid van oppervlakken blijft 
bestaan. Zo nu en dan kan sprake zijn van het licht 
oplichten van de kleur.  
 
Verwerking 
Wanneer nog geen ervaring met het product is opgedaan, 
dan het product a.u.b. eerst uitproberen op een 
onopvallende plaats.  
De ondergrond moet droog zijn alsmede schoon en vrij van 
olie, vet, siliconen, was e.d. Er wordt geadviseerd om vooraf 
te reinigen met Lithofin Composietreiniger. De temperatuur 
van het werkstuk mag niet lager dan 10°C en niet hoger dan 
25°C zijn. Het gehele oppervlak (geen gedeelte) in één 
arbeidsgang behandelen. 
 

Lithofin Protector >W< onverdund met een schone doek 
gelijkmatig dun aanbrengen en ca. 5 - 10 min. in laten 
trekken. Tussentijds meerdere malen afvegen c.q. verdelen. 
Niet in laten drogen. Daarna het overschot en strepen met 
een absorberende doek helemaal afnemen tot een uniform 
oppervlak resteert. 
Attentie: Glas, keramiek, kunststoffen, gepolijste, gelakte en 
andere gevoelige oppervlakken beschermen tegen spatten. 
Het gereedschap met water reinigen. 
Rendement: tot max. 30 m²/liter afhankelijk van het soort 
oppervlak 
Drogingstijd: Na ca. 30 min. oppervlakkig droog. Het 
werkstuk kan na 1 uur worden verplaatst,    
geen rubber zuignappen gebruiken. Na 48 uur is sprake van 
een volledige bescherming. 
 
 
 
  

Opslag 
Afgesloten, koel, niet onder een temperatuur van 10°C. Kan 
max. 2 jaar worden bewaard.  
 
Houdbaarheid, nabehandeling 
De grote mate van dichtheid van composietoppervlakken 
beperkt het binnendringen van werkzame stoffen. Deze 
zorgen aan het oppervlak voor een afstotend effect en zijn 
tot 3 jaar effectief. Door het juiste onderhoud en 
nabehandeling wordt de beschermende stof steeds opnieuw 
geactiveerd, waardoor de bescherming van het oppervlak 
wordt verbeterd en gedurende lange tijd behouden blijft.  
 

Voor het juiste onderhoud en behoud van de maximale 
beschermende werking bevat de Lithofin-onderhoudsset 
voor composiet de geschikte producten en een nauwkeurige 
gebruiksaanwijzing. 
 

Opmerking: Sterk ontvettende of laagvormende producten 
zijn ongeschikt.  
Advies: Vlekvormende stoffen altijd onmiddellijk verwijderen, 
ook van geïmpregneerde oppervlakken.  
 
Milieubescherming 
Vrij van organische oplosmiddelen. WGK 1 conform VwVwS 
van 17-5-99. 
Afvalverwerking: AVV-code 070199. Alleen verdunt via het 
riool afvoeren. De verpakking is gemaakt van 
milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is recyclebaar. 
Uitgespoelde verpakking kan met het potentieel recyclebaar 
afval (zie instructie op het etiket) afgevoerd worden. 
 
Veiligheid 
Wanneer het product met behulp van een nevelspuit wordt 
aangebracht, mag dit uitsluitend met geschikte 
ademhalingsbeschermingen met inachtname van de 
bijzondere voorschriften gebeuren. Uit de buurt van 
kinderen houden 
De werkzame stoffen hebben na het drogen geen invloed 
op de gezondheid. Geschikt voor oppervlakken die met 
levensmiddelen in contact komen.  
Ingrediënten: polymeren, additieven, water. 
Gevaarlijke stoffen verordening: codering overeenkomstig 
de EG-richtlijn 1999/45/EG: geen.  
ADR2009: Geen gevaarlijke stof. 
 
Verpakking(VE) 
1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. 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 omstandig-
heden 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. (BNL5.13/4.11hp) 
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