
Ontdek het volledig gamma natuursteentegels :
— Beltrami 

Venetiëlaan 22, B 8530 Harelbeke 
+32 56 23 70 00 
info@beltrami.be 
www.beltrami.be

Onderhoudsproducten bestellen ?
— www.stonecare.be

BUITENVLOEREN IN NATUURSTEEN
ZO HOUD JE ZE MOOI

VEELGESTELDE VRAGEN

Heb je toch een specifieke vlek op je buitentegels en kan je niet wachten tot  
de natuur zijn werk doet? De meest voorkomende vlekken op natuursteen verwijder 
je als volgt :

AARD VERVUILING LITHOFIN PRODUCT

betonverf 
dieselolie 
hars 
houtbeits 
kaarsvet 
lijm 
muurverf 
olie 
olieverf 
plantaardig vet 
silicone 
smeerolie 
verfspatten 
vetvlekken

Lithofin Lösefix

fruitvlekken  
gras  
latexverf 
muurverf op waterbasis 
roet 
wijn

Lithofin MN Vuiloplosser

merbeaubloed 
pleisterwerk  
roest op graniet

Lithofin MN 
Cementsluierverwijderaar

organische verkleuring Lithofin MN Buitenhuisreiniger
roest op granietachtige stenen Lithofin BERO*
roest op kalksteen Lithofin Rost-Ex

* niet gebruiken op zuurgevoelige natuursteen als kalksteen en marmer



Het onderhoud van natuursteen vraagt nauwelijks werk. Behalve een grondige 
reiniging na de plaatsing en een jaarlijkse onderhoudsbeurt kan je de natuur dus zijn 
gang laten gaan. Een stevige regenbui of de zon doen dan het werk in jouw plaats. 

Eigen aan natuursteen is ook dat dit materiaal een natuurlijk verouderingsproces 
ondergaat. Dat je terras, oprit of trap er na enkele jaren anders uitziet dan net 
na de plaatsing, is dus normaal. Het is net wat van natuursteen zo’n intrigerend 
materiaal maakt.

HOE ONDERHOUD IK MIJN 
BUITENVLOEREN IN NATUURSTEEN ?

DE EERSTE (GRONDIGE) REINIGING
Na de plaatsing en het opvoegen van je buitentegels is een grondige reiniging 
nodig. Met een schrobbeurt met Lithofin MN Vuiloplosser verwijder je 
gemakkelijk alle cementsluier, voegspecie en stofdeeltjes. Herhaal deze reiniging 
tot het oppervlak volledig zuiver is.

LENTESCHOONMAAK
Na de vrieskou van de winter en het vallen van de bladeren in de herfst is 
een grondige reiniging en voeding van je terrassen, paden, trappen, muren 
en opritten in natuursteen een aanrader. Gebruik daarvoor Lithofin MN 
Buitenhuisreiniger. Met dit zelfwerkende product verwijder je snel vochtplekken, 
donkere vlekken en verkleuringen door planten, bomen of bloemen. Na enkele 
minuten zien je steenoppervlakken er weer licht en schoon uit.

Onderhoudsproducten nodig ? 
Bestel eenvoudig op www.stonecare.be. 

DAGELIJKS ONDERHOUD

De dagelijkse schoonmaak van je buitentegels in natuursteen is een koud kunstje. 
Een fikse regenbui verricht immers wonderen, bijvoorbeeld met vetplekken na 
een barbecue. Laat de natuur dus gerust zijn gang gaan!

TIPS

— Gebruik nooit een hogedrukreiniger. De harde waterstraal beschadigt voegen 
en opent de poriën van de steen, waardoor die vlugger groen wordt.

— Heeft je terras al een lange staat van dienst? Algemene vervuiling, zoals 
vetvlekken, resten van schoonmaakproducten, glanslagen, … verwijder je  
met Lithofin MN Vuiloplosser.

Raadpleeg de technische fiche van het materiaal via www.beltrami.be.


