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Beschrijving 
Lithofin MULTI-SEAL is een acrylaatbescherming die 
een zelfglanzende en weerbare laag vormt. 
 
Eigenschappen 
Na het drogen ontstaat een glanzende film die matte 
en ruwe tegels een mooie glans en elegant uitzicht 
verlenen. Vervuilingen dringen niet meer in het 
oppervlak en kunnen gemakkelijk afgewist worden. 
Ruwe tegels verkrijgen een zachter oppervlak en 
worden daardoor eenvoudiger om te onderhouden. 
De weerbaarheid van de film is goed. De 
beschermende film verhindert niet enkel het 
vroegtijdig slijten, ook het uitzicht van de vloer wordt 
verbeterd : de kleuren worden versterkt en ogen 
frisser. Bestaande slijtvlakken -zoals in loopzone’s- 
worden zichtbaar verminderd. 
Technische data 
Dichtheid: ca. 1,0 g/cm3  
pH-waarde ca. 9 

Uiterlijk: witte dispersie/emulsie 
Geur: praktisch reukloos 
 
Toepassing 
Voor het coaten en beschermen van nieuwe vloer- en 
wandbekledingen en voor het opfrissen van reeds 
gecoate tegels. Enkel voor gebruik binnenshuis.  
Ondergrond: ongeglazuurde keramische tegels en –
klinkers, plavuizen en splijttegels, gezaagde en ruwe 
natuursteentegels in marmer, kalksteen, leisteen enz. 
Advies: niet geschikt voor antislip tegels of voor dichte 
oppervlakken zoals geëmailleerde of gepolijste tegels. 
Voor druk belopen oppervlakken en buitenshuis 
adviseren we het gebruik van niet filmvormende 
impregneringen zoals Lithofin Vlekstop.  
 
Verwerking 
De ondergrond moet vrij van olie en vet, schoon en 
droog zijn. Verontreinigingen eerst met de daarvoor 
geschikte LITHOFIN reiniger verwijderen en goed met 
water naspoelen. Wij adviseren om een proefvlakje te 
doen. Aanbevolen hulpmiddel: spons, mop, niet-
pluizende doek. 
Lithofin MULTI-SEAL licht schudden en gelijkmatig 
aanbrengen. De op te brengen hoeveelheid is 
afhankelijk van het absorptievermogen van de vloer: 
er moet een dunne laag vloeistof op het oppervlak 
staan. Indien nodig een tweede laag dwars op de 
eerste na ca.8 uur aanbrengen. 
Op een slechts licht poreuze ondergrond kan Lithofin 
MULTI-SEAL ook verdund verwerkt worden. 
Verwerkingstemperatuur (oppervlak): 10-25 °C.  
Verbruik: ca. 10-20 m²/liter afhankelijk van 
ondergrond. 
 

Droogtijd: Het oppervlak is (voorzichtig) beloopbaar 
na ca. 2 uur.. Beloopbaar na ca. 2 uur naargelang 
omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Niet 
beloopbaar tijdens het drogen. De film is na 5 dagen 
volledig belastbaar. 
 
Verdere verzorging 
Voor het opfrissen en onderhouden van de 
beschermende film kan men periodiek Lithofin MULTI-
SEAL toevoegen aan het dweilwater ( een kopje per 8 
liter water). Het machinaal opboenen versterkt de 
glans en kan loopsporen verwijderen. De 
beschermende film is verwijderbaar met Lithofin MN 
Vuiloplosser of met Lithofin KF Intensiefreiniger. 
 
Opslag 
Gesloten en koel. Vorstgevoelig. Niet opslaan bij 
temperaturen onder 0°C. Ca. 3 jaar houdbaar. 
 
Milieubescherming 
Op waterbasis. Tensiden conform EU-richtlijn. 
Opruiming: Verpakking is vervaardigd van 
milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor 
recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via 
inzamelsystemen (zie aanwijzing op etiket) opgeruimd 
worden. 
 
Veiligheid 
Bevat geen oplosmiddelen en is na het opdrogen niet 
schadelijk voor de gezondheid. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. 
Ingrediënten: acrylaten, wassen, hulpstoffen. 
Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten 
aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):  
geen 

ADR2015: aanduidingen voor transport 

VE VE-
aanduiding 

gegevens op transportdocument 

a) b) -- geen 

 
Verpakking 
a) 1-literfles met kinderveilige sluiting (10 st. in doos) 
b) 5-liter container (2 stks in doos) 
 
 
Deze informatie kan en mag alleen gebruikt worden als vrijblijvend advies. 
Het gebruik van de producten dient afgestemd te woorden op de plaatselijke 
voorschriften en op de te behandelen oppervlakken. In alle twijfelgevallen 
dient het product eerst op een onopvallende plaats uitgeprobeerd te worden. 
(BNL10.18sz/6.15) 
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