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Rensninq, beskyttelse oci vedlicieholdelse af MINOR-LIT betonfliser fra dan:art
MINOR-LIT betonfliser er bestandig i anvendelsen. Med en mindre indsats understattes de naturlige
egenskaber og herved bibeholdes det smukke udseende over mange Ar.

1. Fsr fugningen
Nar overfiaden farst engang er blevet impregneret, er afvaskningen af fugematerialet eller
byggetilsmudsningerfra overfiaden meget let. Far fugningen bar de pafnre Lithofin MN-Fleckstop i et
tyndt lag. Overfiaden skal vere tar og ren (se henvisingen under pkt. 3). Denne forimpraegnering
anbefales, da fliserne er syrefalsomme og derfor kan en cementslarfjerner ikke anvendes.

2. Efter fugningen
Nye lag fremviser for det meste Iaeggebetingedetilsmudsninger. En varig ren overfiade opnar man
rned Lithofin MN-Grundreiniger(grundrenser). Produktet anvendes alt efter tilsmudsningsgrad ublandet
eller fortyndet rned vand (til 1:5). En hard barste eller et hvidt nylonpad understatter rensevirkningen.
Efter en indvirkning pa ca. 10-20 minutter fjernes smudsoplasningen rned rigeligt vand. Overfiaden
skylles grundig rned klart vand.

3. Supplerende overfladebehandling
Lithofin MN-Fleckstop gar, at overfiaden bliver olie- og vandafvisende. Dannelsen for alger og mos
bliver starkt reduceret, og forvitringen bliver indskraenket. Flydende tilsmudsninger bliver holdt pa
overfiaden, sa at disse kan fjernes, fnr der dannes vedvarende pletter. Overfiaden bliver kraftigere i
dets struktur og farve.
Vigtig! Overfiaden rna fnrst behandles, nar den er fuldstandig tar. Indendnrs: Ved Iegning i tyndbund
indtil2 uger, i tykbund indtil6 uger. Udendars: Minimumsventetid 4 uger, ved ugunstige klimatiske
forhold indtil6 uger.
Lithofin MN-Fleckstop bliver pafart i et jevnt og tyndt lag. Ved glatte overflader anbefales det at bruge
klaede, lap eller lammeskindskyder. Ved ru overfiader anvendes en pensel eller en rulle. Alt afhengig
af temperaturen, fjernes det overskydende produkt efter 5-10 minutter rned en tar klud. Undga at en
produkffilm tarrer ind pa overfiaden. Jo hajere temperaturen er, desto kortere er indvirkningstiden. Det
anbefalede temperaturomrade ligger pa 10°C - 25"C, for d v e l overfiaden og omgivelsen.

4. Regelmassig vedligeholdelse
Udvendige belaegninger fejes rned en hard kost og fra tid til anden gennembarstes overfiaden rned
Lithofin MN-Grundreiniger og skylles rned rigelig vand. lndvendige belegninger bar renses rned en
fugtig klud, hvorved vandet tilsaettes Lithofin MN-Wischpflege. Dette produkt renser og plejer i en
arbejdsgang.

5. Saerlige tilsmudsninger
Olieagtige, fedtede urenheder, sa som restprodukter fra gulvplejemidler kan let fjernes rned MNGrundreiniger (eller Lithofin WEM). I hardnakkede tilfaelde og ved tjer, vaks, traelasurer 0.1. anvendes
Lithofin LOSEFIX. I svere tilfaelde rader vi dem at kontakte deres fagmand.
Yderligere information: LITHOFIN- Service-telefon: D (07024) 940320
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