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Onderhoud, reiniging en bescherming



VLEKKEN VERWIJDEREN 

OPMERKING:

De behandeling of het product steeds vooraf uittesten op een discreet

plekje. Onderstaande informaties worden verstrekt ten titel van inlichting

en zijn een som van praktische ervaringen. Het gebruik van de

omschreven producten moet steeds aangepast worden aan de lokale

omstandigheden en aan de te behandelen oppervlakten.

Roestvlekken, plaatselijke bruine vlekken

Lichtjes schuren in cirkelvormige bewegingen met fijn schuurpapier, met

water als de afwerking gepolijst of gezoet is; vervolgens een mengsel van

lijnolie en terpentijn (50/50) aanbrengen.

Silicone vlekken

Siliconekit in tube: de resten met een cutter verwijderen, daarna zoals

vorige methode.

Vloeibare of waterwerende silicone voor gevels: onmiddellijk de vlekken

met verdunner of solvent verwijderen; indien nodig, vervolgen met de

eerste methode.

Oliën, plantaardige en dierlijke vetten

Aceton, ammoniak of K2R spray (bijvoorbeeld: na een barbecue op een

terras in blauwe steen, volstaat het om een emmer lauw water met twee

lepels ammoniak over het terras uit te gieten om het zijn nieuw uitzicht

terug te bezorgen).

Kaarsvlekken

De was laten harden en met een krabbertje of een spatel verwijderen.

K2R aanbrengen, laten inwerken en afborstelen.

Exotisch hout

Buiten zullen de vlekken vanzelf verdwijnen. Voor binnen dient men

bleekwater (eau de Javel) te gebruiken. Voor hardnekkige vlekken: kalk

met het bleekwater mengen, aanbrengen en laten drogen.

Koffie-, wijn- en limonadevlekken

Lauw zeepsopje aanbrengen en inwrijven met een licht abrasieve spons

(bijv. schuursponsje voor de afwas).

Bloedvlekken

Zoals vorige beschrijving.

Inktvlekken

Oplossing met bleekwater (eau de Javel).

Verfvlekken

Verdunner voor de verf (als deze pas aangebracht is), of een passend

afbijtmiddel indien de verf al droog is.

Koperoxiden, zwarte of groenachtige vlekken (“kopergroen”)

Een papje maken met anderhalf deel ammoniak en vier delen absor -

berend poeder (krijt, kalk).

ONDERHOUD VAN EEN BINNENVLOER

Men moet wachten tot de vloer en de legmortel goed droog zijn. Het

plaatsingsvocht moet geëvacueerd kunnen worden doorheen het

natuursteenoppervlak en de voegen. Gedurende drie maanden mag men

de tegels enkel met een natte dweil onderhouden.

Het courante onderhoud gebeurt steeds met helder water en een natte

dweil. Af en toe mag een sopje gemaakt worden met een kleine

hoeveelheid zeep op plantaardige basis (Marseillezeep of speciale zeep

uit het Lithofin-gamma). Het sopje zal niet gespoeld worden, om de zeep

toe te laten de decoratieve laag van de tegel binnen te dringen en

zodoende de patine in de hand te werken. 

Indien de vloerbekleding na de bouwwerken zeer vuil is, kan deze

geschuurd worden met “Lithofin multi-reiniger”. 

In tegenstelling tot bepaalde marmersoorten hoeft Blauwe Steen niet

geboend te worden.

KEUKEN EN BADKAMER

Om het onderhoud van keukenwerkbladen of van Blauwe Steen in

badkamers te vergemakkelijken, moet men het oppervlak insmeren met

een oplossing van 50% terpentijn en 50% lijnolie, 24 uur laten drogen en

het overtollige weghalen. Deze behandeling kan eventueel hernieuwd

worden, maar dan met een verhouding 2/3 terpentijn en 1/3 lijnolie.

Een andere beschermingstechniek die bovendien het voordeel biedt de

steen niet te verdonkeren, is de behandeling met een vocht- en

oliewerend product zoals Vlekstop van Lithofin of de AFW Imprägnierung

van Akemi. 

ONDERHOUD VAN EEN BUITENTERRAS 

Na de winter en in het bijzonder voor terrassen die naar het noorden

gericht zijn, kan de bevloering best gereinigd worden met een multi-

reiniger van het merk Lithofin*.

Om de natuurlijke blauw-grijze tint van de steen te behouden is het

aangeraden het terras 2 maal per jaar te behandelen met een natuurlijke

zeep, opgelost in lauw water (1 liter zeep voor 10 liter water).

Om de zeep toe te laten binnen te dringen in de steen, is het beter de

zeeploog niet te spoelen maar gewoon weg te trekken.

ONDERHOUD, REINIGING EN
BESCHERMING VAN BLAUWE STEEN

OPMERKING:

Het is altijd mogelijk dat kleine zwarte vlekken aan het oppervlak van de tegels verschijnen en dat kleine afschilferingen na verloop van tijd loskomen.

Dit fenomeen van oppervlakkige afschilfering is eigen aan de structuur van alle kalksteensoorten en vormt geen gevaar voor de duurzaamheid van het

materiaal. Wij verwijzen daarvoor naar de bevloering van oude gebouwen, waar dit fenomeen nog steeds aanwezig is, maar minder zichtbaar omdat

de patine het algemeen uitzicht van de oude vloer bepaalt.

Een laatste tip: alle onderhoudsproducten die niet speciaal voor natuursteen ontworpen werden, moeten geweerd worden. Zij bevatten allemaal, in

meer of mindere mate, detergenten die op termijn het aspect van de steen kunnen aantasten.

* de producten van het Lithofin® gamma zijn

verkrijgbaar bij al onze verdelers.
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