LÄGGNINGSINSTRUKTION
LITHURIN® HARD

Instruktioner för Lithurin® Hard,
inomhus med borste
Nedsmutsade ytor bör rengöringsslipas
1. Applicera Lithurin® Hard med en mjuk borste
2. Arbeta in materialet i ytan med den mjuka borsten för att få
god absorption
3. Fördela Lithurin® Hard flödigt över ytan tills alla pölar är borta.
Sopa igen eventuella fotspår
4. Låt torka
5. Lithurin® Hard måste torka före Lithurin® Dens/Seal skall appliceras

Instruktioner för Lithurin® Hard,
inomhus med kombiskurmaskin
1. Häll Lithurin® Hard i tanken. Sätt på svarta skurnylondukar
på maskinen. Applicera ytan först med utläggning påslagen,
skurning påslagen och sugfunktionen avstängd
2. Häll vatten i tanken och kör över ytan innan ytan torkat med
utläggning påslagen, skurning påslagen och sugfunktionen
påslagen (Vid extrem torr yta kan ytan förvattnas)
3. Skulle ytan börja torka innan utläggningen är färdig, avsluta
utläggningen och upprepa steg 1 och 2
4. Har ytan redan torkat, upprepa från steg 1
5. Lithurin® Hard måste torka innan Lithurin® Dens/Seal skall
appliceras
Fördelen med denna appliceringsmetoden är att ytan blir
rengjord samtidigt som betongen härdas Kalciumutfällningarna minskar och mindre fukt tillförs ytan. (Rekommenderas
till estetiska golv)

Åtgång
• Maskinglättad yta: cirka 0,15 liter/m²
• Ej maskinglättad yta: cirka 0,2-0,4 liter/m²

Instruktioner för Lithurin® Hard,
utomhus med borste

På grövre ytstrukturer, använd Lithurin® Dens dag 2

1. Fördela Lithurin® Hard med en vattenkanna med stril och en
finhårig borste över ytan, så jämnt som möjligt
2. Direkt efter materialet sjunkit in i ytan (innan ytan har torkat),
spola ren ytan med högtryck alternativt kraftig vattenstråle
3. När ytan torkat, upprepa steg 1 och 2

Åtgång
• Maskinglättad yta: 2 behandlingar: cirka 0,30 liter/m²
• Ej maskinglättad yta: 2-4 behandlingar: cirka 0,4-0,8 liter/m²

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur
produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för
kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.
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