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Lithofin Cotto Pre-Wax 
 

 

Beschrijving 
Een speciaal produkt uit het LITHOFIN Programma 
voor Cotto en Terracotta. Het is een gebruiksklaar 
impregneringsmiddel op waterbasis  en bevat speciale 
olie- en waterafstotende polymeren en additieven. 
 
Eigenschappen 
Lithofin Cotto Pre-Wax dringt in de poreuze 
oppervlakken en vormt in de capillairen onmiddellijk 
een vliesdunne, onzichtbare film. Deze voorkomt in 
hoge mate het intrekken van water, vuil en vet. Het 
verwijderen van vuil wordt dus wezenlijk verlicht. 
Lithofin Cotto Pre-Wax vermindert de diffusie van 
waterdamp slechts in geringe mate, het is UV-
bestendig en vergeelt niet. Het uiterlijk van de 
oppervlakken wordt niet of slechts heel weinig 
veranderd.  
Technische data: 
Dichtheid:  1,0 g/cm³ 
Uiterlijk:  helder, kleurloos 
Geur:  praktisch reukloos 
pH-waarde:  ca. 4,5 
 
Toepassing 
Voor vlekbestendige verzorging met behulp van 
gemakkelijk te onderhouden apparatuur van vloeren 
van Cotto, Terracotta, kleiplavuizen, Terres Quites, 
kacheltegels enz. vooral in ruimtes waar de kans op 
vlekken groot is zoals een keuken en eetruimte. Het 
wordt altijd opgebracht vóór de eindbehandeling met 
Lithofin Cotto Wax-Finish. 
Advies: In de fabriek voorbehandelde, in de was 
gezette of zoutgeglazuurde oppervlakken kunnen niet 
behandeld worden. In geval van twijfel eerst 
uitproberen. 
 
Verwerking 
Lithofin Cotto Pre-Wax ruim en gelijkmatig 
aanbrengen op de schone, vlekvrije en droge vloer 
met behulp van een mop of spons. Lithofin Cotto Pre-
Wax kan ook met een tuinsproeier gelijkmatig 
opgebracht worden en onmiddellijk met een spons 
verdeeld worden. 
Bij zeer sterk poreuze oppervlakken dient na ca. 30-
40 min een tweede laag opgebracht te worden. 
Vlekken en druppels dienen vermeden te worden en 
meteen verwijderd worden.  
Verwerkingstemperatuur: 5-25o C.  
Droogtijd: ca. 1 uur. 
De apparatuur met water schoonmaken. Direct na het 
opdrogen dient begonnen te worden met de 
eindbehandeling met Lithofin Cotto Wax-Finish. 
 
 
 

 
Let op: Op het oppervlak opgedroogde produktresten 
kunnen met een niet pluizende doek verwijderd 
worden. Altijd het hele oppervlak van een ruimte be-
handelen. Tijdens de behandeling kan het oppervlak 
er wat vlekkerig uitzien, maar dat trekt weg na het 
opdrogen. Spuiten op hout, glas, PVC, gelakte 
oppervlakken en blijvend elastische voegen met een 
doek afoen. 
Verbruik: Ca. 5-10 m²/liter bij zachte kleiplavuizen, 
Terres Quites, Spaanse en Franse soorten Cotto; 
ca. 10-15 m²/liter bij Florentijnse en Italiaanse Cotto. 
 
Opslag 
Vorstvrij, droog en afgesloten. Tot ca. 2 jaren 
houdbaar. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk 
verwerken. 
 
Milieubescherming 
Vrij van oplosmiddelen. Inhoudelijke stoffen 
gemakkelijk biologisch afbreekbaar. WGK1 volgens 
VwVwS vom 17.5.99.  
Opruiming: Afvalsleutel AVV 070 199. 
Mag verdund in het afvalwater geloosd worden. 
Verpakking is van voor het milieu onschadelijk 
polyethylen (PE) en geschikt voor recycling. 
Uitgespoelde verpakkingen kunnen via inzame-
lingssystemen voor materialen die geschikt zijn voor 
hergebruik (zie aanwijzing op het etiket) opgeruimd 
worden. 
 
Veiligheid 
Behandelde oppervlakken zijn na opdroging niet 
schadelijk voor de gezondheid. 
Buiten bereik van kinderen houden. 
Ingrediënten: polymeren, hulpstoffen, water. 
Verordening voor gevaarlijke stoffen: Aanduiding 
b.v.EG-Richtlijn 1999/45/EG: geen. 
ADR2003: Geen gevaarlijke stof. 
 
Verpakking 
1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos) 
5 liter container (2 st. in 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 
omstandigheden 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.(BNL4.13gps/1.13) 
 

Distributie voor Belgie en Nederland:  EUROSIL B.V.B.A. ���� 2640 Mortsel  ���� E-mail: info@eurosil.be 
Tel (B): 0800 90 092  ����  Tel (NL): 0800 022 7245 ���� Fax:  +32 3 3663 911 
Productie en verkoop: LITHOFIN AG � D-73240 Wendlingen                                                                             www.lithofin.com 
 


