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OMAN TUOTANTOMME ANSIOSTA VOIMME LUVATA 
PARASTA LAATUA KILPAILUKYKYISEEN HINTAAN!

Asennettu yli 45 000 000 m2



KUIVASIROTE
HERKULIT® TOP

Edut
• Herkulit® Top lisää kulutuskestävyyttä jopa 70-kertaisesti verrattuna 

C25/30 betoniin (Eurooppalainen standardi 206-1).
• Herkulit® Top kiillottuu käytössä-mitä enemmin kulutusta,sen 

parempi pinta.
• Herkulit® Top (vaaleat sävyt) on valoa heijastava.
• Herkulit® Top sisältää erikoissementtiä, joka mahdollistaa 

sementtimäärän vähennyksen lisäten samalla kulutuskestävyyttä.
Tästä johtuen halkeilun riski vähenee.

• Herkulit® Top imee kosteutta nopeammin kuin kilpailevat tuotteet.
Tuote voidaan levittää myöhemmin,lopputuloksen ollessa 
tasavärisempi ja siistimpi.

• Värillinen Herkulit® Top sisältää paljon väripigmenttiä,muodostaen 
täyteläisen ja tasaisen värin.

• Herkulit® Top voi korvata epoksi - ja polyuretaanipinnoitteet,on 
kulutuskestävämpi ja helpompi pitää kunnossa.

• Yli 20 000 000m2 Herkulit® lattiaa asennettu maailmanlaajuisesti.

Herkulit® Top on käyttövalmis kuivasirote, joka asennetaan tuoreen 
betonipinnan päälle. Herkulit® on tehty puhtaasta,tarkkaan valitusta 
kvartsista ja portland pohjaisesta erikoissementistä,joka on lujaa 
vähempinäkin määrinä. Tämä vähentää halkeiluriskiä ja kalkin 
muodostusta.

Herkulit® kastuu läpi nopeammin kuin muut kuivasirotteet antaen 
parhaan mahdollisen lopputuloksen kulutusrasitetuille pinnoille.

KESTÄVYYS
Suurin rasitus betonipinnoille tulee autojen, koneiden,trukkien jne aiheuttamasta kulumisesta.
Riippumaton testitulos osoittaa Herkulit® Topin lisäävän kulutuskestävyyttä 15 kertaa enemmän kuin kokeissa vaaditaan. BS (British 
Standard) ja SP (Ruotsin valtiollinen tutkimuslaitos). Herkulit® on vähintään yhtä lujaa kuin C80/90 betoni (kulutuskestävyys).
Katso alla oleva taulukko:

Historia
20 000 000 m2 Herkulit® lattiaa on valm-
istettu viimeisen 50 vuoden aikana yli 30 
maassa. Asiakkaitamme ovat mm. Volvo, 
IKEA, SAAB and Coca Cola.

Käyttökohteita:
• Tuotanto-ja varastotilat
• Logistiikkakeskukset
• Kaupat
• Lentokentät,juna-ja bussiterminaalit
• Työpajat
• Autotallit ja parkkihallit

Herkulit® Topin asennus
Herkulit® Top sirotellaan märän betonin 
päälle sirotekärryllä tai sirotekoneella ja hier-
retään pintaan kiinni.
Ks. erilliset asennusohjeet.

Betonilaatu
EU standardi SS EN 206-1

Kuluma mm 1600 kierroksen 
jälkeen max 0,20mm

Kuluma mm 2850 kierroksen jäl-
keen max 0,20mm

Kuluma BöhmeDIN 18560
max 7,0

Betoni C25/30 0,80

Betoni C32/40 0,40

Betoni C40/50 0,20

Herkulit® Top 200 0,01 0,04 4,3

Herkulit® Top 100 0,05 5,2

BS 8204:part 
2/ASTM 169-A, 
British/USA 
standard

SS 137241, 
Swedish 
standard

Din Böhme 
18560, German 
standard

+
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ASENNUSOHJEET
HERKULIT® TOP

Herkulit® Top asennusohjeet (Sirotevaunua käyttäen)

1. Levitä betoni mahdollisimman tasaiseksi. Huomaa,että jäykempi massa vähentää pinnan kir-
javuutta.

2. Kun betoni kestää päällä kävelemisen kengän upotessa n.1mm,on oikea aika levittää Herku-
lit® Top.

3. Hierrä pinta levyllä ennen Herkulit® Topin levitystä. Levitä n.2,5kg /m2 mahdollisimman 
tasaiseksi kerrokseksi sirotevaunulla. Anna Herkulit® Topin kastua ja hierrä pinta auki hier-
tolevyllä.

4. Lisää puuttuva 2,5kg/m2 Herkulit® Toppia mahdollisimman tasaiseksi kerrokseksi. Anna 
Herkulitin® kastua (n.5-15 minuuttia).

5. Kun Herkulit® on kastunut läpi, hierrä pinta hiertolevyllä useita kertoja ristiin parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Harkitse 
Allen komposiittilevyjen käyttöä,eritoten vaaleita värejä käytettäessä.

6. Liippaa pinta viimeistelysiivillä 3-4 kertaa ristiin.

7. Välittömästi viimeisen liippauskerran jälkeen lisää Lithurin® II S (vesiliukoinen) 0,15 litraa/m2 tai Lindolit® W (vesiliukoinen) 
0,07 litraa/m2 (tiivistettä) veteen laimennettuna 1:3. Seuraavana aamuna kastele pinta ja peitä muovilla.

Ennen lattian käyttöönottoa suosittelemme pesua Lindec Concrete Soapilla® siivouskonetta apuna käyttäen. Annostus 0,10 
litraa/m2 (tiivistettä) sekoitettuna veteen 1:10. Päivittäiseen siivoukseen 0,010 litraa/m2. Tämä toimenpide tiivistää pintaa ja lisää 
pinnan kiiltoa.

 

ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi 
kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.
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ASENNUSOHJEET
HERKULIT® TOP

ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi 
kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

Kuinka saada Herkulit® Top pinnasta mahdollisimman tasavärinen?

On tärkeää pitää mielessä, että työskentelemme betonin kanssa, joka sisältää erilaisia hiekkoja ja kiviaineksia, vettä, sementtiä 
ja mahdollisesti notkistinta. Jokaisen betonikuorman kiviainesten koostumus ja vesimäärä vaihtelee ja kaikella tällä on vaikutus 
lopputulokseen. Tätä ketjua on mahdotonta kontrolloida 100%, mutta alla on listattu asioita jotka auttavat parantamaan lopul-
lisen tuotteen laatua.

1. Käytä laadukasta betonia. Oikea vesi-sementtisuhde ja riittävä määrä korkealuokkaista sementtiä vähentää ongelmia.

2. Yritä levittää Herkulit® Top niin myöhään kuin mahdollista. Herkulit® Top kastuu läpi erittäin tehokkaasti.

3. Käytettäessä jälkihoitona vettä ja muovia,varmista että muovi pysyy koko alueen päällä 7-14 vrk.

4. Vältä kävelyä likaisilla kengillä juuri levitetyn Herkulitin® päällä, etenkin vaaleita värejä käytettäessä.

5. Älä käytä huonolaatuisia hiertolevyjä tai siipiä. Näistä saattaa irrota pintaan väriä,joka tummentaa pintaa. Vaaleita värejä 
käytettäessä suosi Allen komposiittilevyjä.

6. Pidä käsityökalut, hiertolevyt  ja siivet puhtaina.

7. Älä tankkaa hiertokoneita uuden valmiin lattian päällä.

8. Vältä hiertämästä pintaa liian kuivana käytettäessä vaaleita sävyjä. Pinta palaa tummaksi.

Mahdollinen pinnan kirjavuus ei huononna lattian laatua. Se on ainoastaaan kosmeettinen haitta, joka tasaantuu lattiaa 
käytettäessä!
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ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei 
voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

VÄRIKARTTA
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KUIVASIROTE
IBOLITH® TOP

Ibolith® Top on käyttövalmis kuivasirote, joka sisältää hyvälaatu-
ista sementtiä  ja pestyä ja kuivattua kiviainesta. Tuote on tarkoitettu 
lisäämään lattian kulutuskestävyyttä.

Edut:
• Ibolith® Top lisää kulutuskestävyyttä jopa 35 kertaiseksi verrattuna 

tavalliseen C25/30 betoniin (Eurooppalainen standardi 206-1).
• Ibolith® Top on itsekiilloittuva-mitä enemmin käyttöä, sitä kiiltävämpi 

pinta.
• Ibolith® Top sisältää erikoissementtiä, joka mahdollistaa sementtimäärän 

vähennyksen samanaikaisesti parantamalla kulutuskestävyyttä. Tämä 
vähentää myös pinnan halkeiluriskiä.

• Ibolith® Top imee kosteutta paremmin kuin kilpailevat tuotteet.
Tästä johtuen sen voi levittää myöhemmin. Näin saadaan aikaiseksi 
tasaisempi väri ja parempi pinnan laatu.

• Yli 5 000 000m2 Ibolith® Top lattiaa valmistettu ympäri maailman.

Kulutuskestävyys:
Ibolith® Top on testattu ja hyväksytty BS 8204 osa 2:2003(9) ja
EN 13892-4 mukaan. Ks taulukko alla (Aston Service UK). Ibolith® Top
kului 2850 testikierroksen jälkeen vain 0,08mm. Ibolith® Toppia voidaan
käyttää erittäin raskaasti liikennöidyillä pinnoilla.

Annostus:
Ibolith® Top harmaata käytetään 4-5 kg/m2.

Pakkauskoot:
25 kg pusseissa tai 500 kg säkeissä. 1050 kg/ trukkilava.

Betonin laatu,
EU standardi SS EN 206-1

Kulutus mm 1600 kierroksen jälkeen (max 
0,20 vaadittu)

Kulutus mm 2850 kierroksen jälkeen, 
(man 0,20 vaadittu)

Betoni C25/30 0,80

Betoni C32/40 0,40

Betoni C40/50 0,20

Ibolith® Top 0,08

BS 8204:part 
2/ASTM 169-A, 
British/USA 
standard

Historia
5 000 000 m2 Ibolith® lattiaa valmistettu 
Ruotsissa viimeisen 30 vuoden aikana. 

Käyttökohteita:
• Tuotanto-ja varastotilat
• Logistiikkakeskukset
• Kaupat
• Lentokentät,juna-ja bussiterminaalit
• Työpajat
• Autotallit ja parkkihallit

Asennusohje Ibolith® Top
Ibolith® Top sirotellaan märän betonin päälle 
sirotekärryllä tai sirotekoneella ja hierretään 
pintaan kiinni.
Ks. erilliset asennusohjeet.

+
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ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei 
voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

KUIVASIROTE
IBOLITH® TOP

Jälkihoito 
Jälkihoidon merkitys lopputulokseen on erittäin merkittävä. Jälkihoito tulee aloittaa aina heti kun se on mahdollista. Lindolit® tai 
Lithurin® tulee levittää heti viimeisen liippauskerran jälkeen. Jälkihoidon laiminlyönti lisää lattian halkeilua ja aiheuttaa pehmeän pin-
nan (huono kulutuskestävyys).

Asennusohje sirotevaunua apuna käyttäen
1. Levitä betoni niin tasaisesti kuin mahdollista. Jäykempi betonilaatu vähentää pinnan kirjavuutta.
2. Kun pinta kestää kävelyä jalan upotessa n. 1mm, levitä Ibolith® Top. Levitettäessä näin myöhään sirotevaunun pyörät eivät juurikaan 
uppoa.
3. Levitä aluksi 1kg/m2 suoraan betonipinnalle, anna kastua ja hierrä levyllä.
4. Lisää puuttuvat 3-4kg /m2, anna kastua ja hierrä levyllä.
5. Hierrä levyllä ristiin niin monta kertaa kuin mahdollista. Harkitse Allen komposiittilevyjen käyttöä etenkin vaaleita materiaaleja 
työstettäessä.
6. Lopuksi liippaa viimeistelysiivillä ristiin niin monta kertaa kuin haluttu sileys saavutetaan.
7. Välittömästi viimeisen liippauskerran jälkeen  levitä Lindolit® W (vesiliukoinen) jälkihoitoaine 1 litra (tiivistettä) 10-12m2:lle.
Vaihtoehtoisesti 1 litra 15-17m2:lle  ja seuraavana aamuna muovi ja kastelu. Vaihtoehtoisesti Lindolit® S (liuotinpohjainen) tai
Lithurin® IIS (vesiliukoinen) 1 litra /8-10m2.
8. Ennen lattian käyttöönottoa suosittelemme pesua Lindec Concrete Soapilla® siivouskonetta apuna käyttäen.
Annostus 0,10 litraa/ m2 (laimennettuna veteen 1:10). Pesu tiivistää pintaa ja lisää kiiltoa.

Saumojen täyttö

Korkeatasoinen ja ammattimainen lattian valmistus ei aina riitä parhaan mahdollisimman tuloksen saavuttamiseksi. Halkeamien eli-
minoimiseksi lattia sahataan useasti neliön muotoisiin ruutuihin riippuen käytetyistä kuitumääristä jne. Aikaisintaan 3-6 kuukautta 
lattian valusta lattian saumat puhdistetaan ja täytetään esim. Linofog® Mix:llä tai Linoflex®:llä. Katso erilliset asennusohjeet.

Vihjeitä tasavärisemmän pinnan saavuttamiseksi

On tärkeää pitää mielessä,että betoni sisältää erilaisia kiviaineksia, vettä, sementtiä ja mahdollisesti notkistinta. Jokainen betonikuor-
ma poikkeaa toisistaan enemmin tai vähemmin. 

Edellä mainituilla seikoilla on myös vaikutus lopputulokseen eli valmiiseen lattiaan. Seuraavana joitakin asioita jotka auttavat saavut-
tamaan hyvän lopputuloksen.
1. Käytä hyvälaatuista betonia. Pienempi vesimäärä vähentää kalkin muodostusta ja värieroja.
2. Yritä levittää Ibolith® Top niin myöhään kuin mahdollista.
3. Käytettäessä jälkihoitona vettä ja muovia,varmista että muovi peittää koko alueen ensimmäiset 7-14 päivää.
4. Älä käytä huonoja hiertolevyjä ja siipiä. Niistä irtoaa metallia, joka tummentaa pintaa. Harkitse Allen komposiittilevyjen käyttöä.
5. Pese käsityökalut, levyt ja siivet käytön jälkeen.
6. Älä tankkaa koneita uuden lattian päällä.
7. Vältä polttamasta pintaa levyillä tai siivillä.

Mahdolliset värierot eivät heikennä pinnan laatua. Ne ovat vain kosmeettinen haitta, joka tasaantuu lattiaa käytettäessä.
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ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei 
voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

KOVABETONI
”MÄRKÄÄ MÄRÄLLE”

HERKULIT® 0 - 4
Tuotekuvaus:

Herkulit® 0-4 käytetään kovabetonipintaksena tuoreen betonin päälle.
Sementti lisätään työmaalla. Herkulit® 0-4 sisältää huippulaatuista 
pestyä ja kuivattua kvartsia. Tuote sekoitetaan sementin kanssa (CEM1).
Erikoistilauksesta tuotteeseen voidaan lsiätä muita kovia ainesosia.

Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi Herkulit® 0-4 
menetelmällä on tärkeää, että pohabetoni on oikein valmistettu ja 
levitetty. Pohjabetonin pinta on äärimmäisen tärkeä pintakerroksen 
tartunnan kannalta. Normaalisti C25/30 betoni on hyvä, jos kuormat 
sallivat sen käytön!

Vaatimukset:
Jotta Herkulit® 0-4 mm toimisi optimaalisesti,pohjabetonin tulee täyttää 
seuraavat vaatimukset:  

Pohjabetonin pinta:
Pohjabetoni, joko imukäsitelty tai naftaliinipohjaisella notkistimella  
varustettu tulisi olla hyvälaatuista ja tasaisesti levitetty. Lujuusluokka 
C28/30.
    

Tasaisuus:
Pohjabetoni tulee levittää niin tasaisesti, että Herkulit® 0-4 mm 
kerrospaksuus pysyy koko valettavalla alueella annetun marginaalin 
sisällä (8-10mm).

Asennusohjeet ”märkää märälle”:
1. Levitä pohjabetoni mahdollisimman suoraan. Käytä betonissa naftaleenipohjaista notkistinta tai imubetonimenetelmää.
2. Pinnan kestäessä kävelyä, hierrä pinta koneella levyä käyttäen.
3. Sekoita Herkulit® 0-4 mm, Portland sementtiä CEM1, naftaleenipohjaista notkistinta ja vettä suuressa sekoittimessa seuraavasti: 50 

kg Herkulit® 0-4 mm 25 kg Portland sementtiä, vettä ja 0,7-1% naftaleenipohjaista notkistinta. Sekoita kunnes massan koostumus on 
laastimaista.

4. Levitä massa 10 mm paksuisena pohjabetonin päälle.
5. Kun massa kestää kävellä, hierrä pinta levyllä useaan kertaan ristiin.
6. Liippaa pinta viimeistelysiivillä useaan kertaan ristiin.
7. Levitä Lindolit® tai Lithurin® jälkihoitoaine heti viimeisen liippauksen jälkeen.
8. Seuraavana aamuna, jos käytetään Lindolit® W:tä (vesiliukoinen) suhteessa 1:3, kastele pinta reippasti, peitä muovilla ja anna olla 7-14  

päivää.

Menekki 10 mm kerros/m2: 
15 kg Herkulit® 0-4,  7,5 kg Portland sementtiä ja 0,3 kg väripigmenttiä (jos värillinen).
Vettä (WCR 0,36-0,38) ja n.0,07 kg notkistinta.

Menekki käytettäessä kuivasirottena/m2: (sekoitetaan työmaalla):
2,75 kg Herkulit® 0-4 mm
1,25 kg Portland sementtiä CEM1 
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ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei 
voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

”MÄRKÄÄ MÄRÄLLE”
KOVABETONI

HERKULIT® PM4 (KÄYTTÖVALMIS)
Tuotekuvaus:

Herkulit® PM4 käytetään ainoastaan ”märkää märälle” menetelmällä 
8-10 mm paksuna kovabetonikerroksena. Herkulit® PM4 on 
käyttövalmis sekoitus paraslaatuista pestyä ja kuivattua kvartsia, 
laadukasta sementtiä (CEM1), kovaa kiviainesta, PP- kuitua, lisäaineita 
ja mahdollista väripigmenttiä.

Onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi Herkulit® PM4 ”märkää 
märälle” menetelmällä pohjabetonin tulee olla oikealaatuista ja 
tasaisesti levitettyä. Pohjabetonin pinnan laatu ja koostumus on 
erityisen tärkeä pintakerroksen tartunnan kannalta. Yleensä käytetään 
C25/30 betonia (EN 206). 

Vaatimukset:
Herkulit® PM4 optimaalisen toiminnan varmistamiseksi,pohjabetonin 
tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 

Pohjabetonin pinta:
Pohjabetoni, normaalisti imukäsitelty tai notkistettu naftaliinipohjaisella 
notkistimella, pitää olla tasainen ja hyvälaatuinen. Suojahuokoistetun 
betonin käyttö kielletty.
    

Tasaisuus:
Pohjabetoni tulee levittää niin tasaisesti, että Herkulit® PM4 pinta 
voidaan valaa 8-10 mm vahvuisena joka paikkaan. 

Asennusohje ”märkää märälle”:
1. Levitä pohjabetoni mahdollisimman tasaisesti. Veden vähentämiseksi käytä naftaliinipohjaista notkistinta tai imubetonimenetelmää.
2. Kun betoni kestää kävelyn, hierrä pinta auki hiertolevyllä.
3. Sekoita Herkulit® PM4 veteen suuressa sekoittimessa 3-4 min seuraavin suhtein:
-Sekoita 25 kg Herkulit® PM4 veteen (2,25 litraa WCR 0,36) 3-4 minuuttia.
-Sekoita 500 kg BB Herkulit® PM4 veteen (45 litraa WCR 0,36) 3-4 minuuttia.
-Sekoita 1000 kg BB Herkulit® PM4 veteen (90 litraa WCR 0,36 )3-4 minuuttia.
4. Levitä massa 8-10 mm vahvana kerroksena pohjabetonin päälle.
5. Kun pinta kestää kävelyn, hierrä  pinta levyllä usean kerran ristiin.
6. Lopuksi liippaa pinta viimeistelysiivillä haluttuun sileyteen.
7. Lisää Lithurin® IIS jälkihoitoaine heti viimeisen liippauksen jälkeen ohjeiden mukaan.

Menekki Herkulit® PM4: 
22 kg Herkulit® PM4 /m2 10mm paksuna. 
20 kg Herkulit® PM4 /m2  8mm paksuna.

Värit:
Harmaa ja vaalean harmaa. Muut värit tilauksesta.
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HUIPPULAADUKAS BETONI
HERKULIT® S400

Yleistä

Herkulit® betonivalmisteita käytetään pääasiassa lattioissa, joilta edel-
lytetään kestävyyttä, helppoa puhtaanapitoa, hyvää pitkän tähtäimen 
ekologisuutta ja betonimaisen kaunista ulkonäköä.
Herkulit® lattioita käytetään pääasiassa teollisuudessa, kauppakeskuk-
sissa, julkisissa tiloissa, toimistoissa ja pysäköintitiloissa.

Herkulit® S400 on luonnollinen, ympäristöystävällinen materiaali.
Herkulit® S400 ei ole vesitiivis, kestää vettä ja on antistaattinen. Asen-
nuksessa ei käytetä mitään ympäristölle haitallisia aineita.
Herkulit® S400 on 15-25 mm paksu pintakerros, joka voidaan valmistaa 
tuoreen tai vanhan betonin päälle. Pintakerros on suunniteltu toimi-
maan moitteettomasti sekä ankarissa teollisuusolosuhteissa, että tilois-
sa joissa hygienia on tärkeää. Tämän tyyppinen lattia kestää normaalisti 
yli 30 vuotta kaikkein ankarimmin rasitetuissa teollisuustiloissakin.
Vanhat kuluneet lattiat voidaan uudistaa valamalla päälle Herkulit® 
S400 pintakerros. Näin säästetään aikaa ja kustannuksia, kun vanhaa 
betonilaattaa ei tarvitsee poistaa ja kuljettaa kierrätettäväksi.
Herkulit® S400 estää kloridin ja muiden haitallisten aineiden tunkeu-
tumisen betoniin. (Herkulit® S400 toimii ympäristöystävällisenä suojana 
pohjabetonille). Vanhan lattian korjaaminen lopettaa sen ruostumisen 
ja rapautumisen. Lisäksi Herkulit® S400 on täysin pakkasenkestävä.

Asennustyö tulee antaa kokeneen, tunnetun asennusliikkeen hoidet-
tavaksi.

Pintakerros, joka tehdään olemassa olevan lattian päälle ilman saumoja 
on    erinomainen, ongelmaton lattia. Näin tehty lattia vähentää sau-
moja jopa 80% verrattuna tavalliseen betonilattiaan ja sen myötä saumoista
aiheutuva korjaustarve vähenee olellisesti. Toteuttamalla lattian kahtena kerroksena eri aikaan valettuna, voidaan saavuttaa myös tiet-
tyjä rakennustyötä helpottavia etuja. Pohjalaatta voidaan valaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä helpottaa likkuumista rak-
ennustyön eri vaiheissa. Koska rakennustyötä voidaan suorittaa betonilaatan päältä, Herkulit® S400 kerroksen valun voi ajoittaa aivan 
rakennustyön loppuvaiheeseen. Tämä eliminoi sään vaikutukset viimeisen pinnan valutyöhön, koska valu tehdään sisätiloissa. Lopul-
linen lattiapinta ei myöskään ole alttiina rakennustyöstä aiheutuville vaurioille, eikä lattia ehdi likaantua ennen käyttöönottoa.

Suunnitteluohjeet

Työjärjestys:
Työn suoritus koostuu viidestä vaiheesta
-Sinkopuhallus
-Valu
-Pinnan viimeistely
-Jälkihoito
-Jälkikäsittelyt

Olosuhteet asennuspaikalla:
Lämpötila asennusalueella tulee olla vähintään +10°C  pohjabetonin pinnasta mitattuna. Alueen tulee olla vedoton ja vedetön.

Tekniset tiedot:
Seuraavat arvot ovat tyypillisiä arvoja,eikä niitä voida tulkita minimiarvoiksi. Kaikki arvot perustuvat +20°C lämpötiloihin.
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HUIPPULAADUKAS BETONI
HERKULIT® S400

Type  Herkulit® Special 2-4:
Puristuslujuus N/mm2 28vrk:n jälkeen 95 N/mm²
Taivutuslujuus N/mm2 28vrk:n jälkeen 15 N/mm²
Kulutuskestävyys DIN 52108 Böhme. Arvo m3/50cm2 <4

Yleistä:
Hyvän lopputuloksen  saavuttamiseksi Herkulit® S400: lla, pohjabetonin laatu 
on tärkeää. Pohjabetonin pinnan koostumus ja laatu vaikuttaa olennaisesti pin-
takerroksen tarttumiseen pohjabetoniin. Jos pohjabetonin laadun suhteen on 
pienintäkään epäilystä, tulee pohjabetoni tutkia tarkkaan poraamalla näytteet 
ja analysoida ne.

Vaatimukset:
Herkulit® S400:n optimaalisen toiminnan varmistamiseksi, pohjabetonin tulee 
täyttää seuraavat vaatimukset:

Tartunta:
Pinnan vetolujuuden tulee olla vähintään 1.5Mpa (15kg/cm2) pintaker-
rosta asennettaessa. (Lisätietoa: Lue pinnan valmistelu).

Pinta:
Pohjabetonin pinnan taso täytyy olla mahdollisimman lähellä teoreet-
tista tasoa.
Pinnan tulee olla puhdas ja sementtiliimaton.

Tasaisuus:
Pohjabetonin pinta täytyy olla niin suora,että annettu Herkulit® S400 
paksuus voidaan saavuttaa (15-25 mm).

Päätelmä:
Jos betonin puristuslujuuslujuus on vähintään 35 N/mm2 ja kaikin puolin hy-
välaatuista, puhdasta betonia, voidaan olettaa, että ylla mainitut vaatimukset 
tartunnan suhteen saavutetaan jyrsinnän tai sinkopuhalluksen jälkeen.

Asennusohjeet
Levitä pohjabetoni tärypalkkia apuna käyttäen. Varo täryttämästä pintaa liikaa.
Betonin notkeudella ja työtekniikalla on suora vaikutus pinnan vetolujuuteen.
Käytettäessä vetelää massaa, täytyy betonin laatua parantaa. Kaikki liian suuret epätasaisuudet tulee korjata ennen pintakerroksen 
levittämistä. Pohjabetoni täytyy olla niin tasainen, että oikea kerrospaksuus Herkulit® S400 voidaan saavuttaa (15-25 mm).
Pinta tulee työstää jyrsintää/sinkopuhallusta varten (Hierto).

Älä koskaan käytä vaha-tai liuotinpohjaisia jälkihoitoaineita!

Pohjabetonin pinta täytyy vaaittaa ennen pintakerroksen asennusta. 

Tasaisuus:
Pinta saumojen ja halkeamien ympärillä täytyy olla mahdollisimman tasainen asennettaessa Herkulit® S400.

Saumat
Herkulit® S400 lattia tarttuu pohjakerroksen,eikä siis vaadi saumoja.

Box 5,  421 21 V.Frölunda,  Sweden,  Tfn +46-31-298810,  
Fax +46-31-298876, export@lindec.se, www.concretefloor.com



HUIPPULAADUKAS BETONI
HERKULIT® S400

Saumat pohjabetonissa:
Suosittelemme sahamaan urat pintakerrokseen vanhojen saumojen päälle.

Jyrsintä/sinkopuhallus:
Aja pinta jyrsinkoneella läpi. Huomioi mahdolliset  epätasaisuudet. Varmista, 
että sementtiliima lähtee kaikkialta pois. Jyrsintä/sinkous pitää ulottua koko 
pinnan alueelle, mukaan lukien seinän vieret ja muut reunat, joihin ei päästä 
koneella. Nämä alueet tulee puhdistaa käsityönä esim. Piikkauskoneella. En-
nen jyrsintää on korjattava mahdolliset halkeamat, kohonneet nurkat, vanhat 
saumat jne.

Pinnan puhdistus:
Jyrsinnän jälkeen alue tulee puhdistaa imuroimalla, tai painepesulla riippuen 
alueen likaisuudesta.

Kastelu ja peittäminen:
Jos betonipinta on kuiva, se tulee kastella ennen pintakerroksen valua. Tämä 
tulee tehdä jo edellisenä päivänä. Primeriä laitettaessa pinnan pitää olla kostea.
Mahdollinen irtovesi tulee poistaa ennen primerointia.

Väri:
Perusväri: betoninharmaa. Muut värit pigmenttiä lisäämällä.

Värivalikoima
Kaikki Herkulit® tuoteperheen värit. Pigmentoidut sementtipohjaiset tuotteet 
eivät täysin vastaa värikarttojen värikoodeja.

• Vaaleita värejä tulisi välttää nopeasti likaantuvilla lattioilla.

Saumat ja urat
Voidaan saumata normaalisti

Valmiin lattian suojaus
Herkulit® S400 pinnat, jotka valmistetaan ennen koko  rakennuksen valmis-
tumista, tulisi suojata ja pitää suojattuna loppuun saakka. Herkulit® S400 on 
betonia ja siksi se imee vettä ja likaa veden mukana. Suojamateriaali tulee olla 
vedenpitävää ja värjäämätöntä.

Pinnan putsaus
Poistettaessa jälkihoitomuovit pinta saattaa näyttää harmaalta. Tämä on lu-
onnollinen osa kovettumisprosessia. Tämän saa poistettua pesemällä pinta 
Lithurin® I & II Wash pesuaineella. Käytä pesuun lattianpesukonetta (katso sii-
vousohjeet).
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ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei 
voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

HUIPPULAADUKAS BETONI
HERKULIT® S400

Siivousohjeet:
Pese lattiat betonisaippualla suhteessa 100:3
Pinnan harmaus katoaa, kun pintaa pestään säännöllisesti ja Herkulit® S400 
pinta tulee entistä tiiviimmäksi ja kiiltävämmäksi.
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HUIPPULAADUKAS BETONI 
HERKULIT® S200

Yleistä

Herkulitia käytetään kohteissa,joissa vaatimuksena on hyvä kulu-
tuskestävyys, helppo puhtaanapito, edullinen pitkän ajan investointi ja 
siisti ulkonäkö.
Herkulitia käytetään pääosin teollisuudessa, ostoskeskuksissa, julkisissa 
tiloissa, gallerioissa, toimistoissa ja pysäköintitiloissa.

Herkulit S200 on luonnollinen, ympäristöystävällinen materiaali. Ma-
teriaali on hengittävä, vedenkestävä ja antistaattinen. Asennus ei vaadi 
ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä.
Herkulit S200 on 8-12 mm paksu kerros, joka tarttuu sekä vanhan, että 
tuoreen betonin päälle. Kulutuskerros on suunniteltu toimimaan ongel-
mitta äärimmäisessä teollisuuskäytössä ja myös tiloissa joissa vaaditaan 
hygieniaa.
Tämän tyylinen lattia toimii normaalisti yli 30 vuotta jopa raskaasti liiken-
nöidyissä teollisuustiloissa.
Vanhojen lattioiden uusiminen käy hienosti valamalla päälle Herkulit 
S200. Kuluneet tai muuten huonokuntoiset lattiat voidaan uudistaa tällä 
menetelmällä. Menetelmä on kustannustehokas ja laadukas ratkaisu ver-
rattuna vanhan lattian purkamiseen ja uudelleen valamiseen.
Herkulit S200 ehkäisee kloridien ja muiden haitallisten aineiden tunkeu-
tumista pohjabetoniin. (Herkulit S200 toimii ympäristöystävällisenä suo-
jana pohjabetonille).
Vanhan lattian korjaaminen estää sen rapautumisen ja hajoamisen. Lisäk-
si tuote on täysin jäätymisen kestävä.

Asennus täytyy antaa vain ammattitaitoiselle ja 
tunnetulle urakoitsijalle

Saumattomalle pohjalle valettu pintakerros muodostaa täydellisen ja huolettoman lattiapinnan. Tällainen rakenne vähentää saumojen 
tarvetta jopa 80%. Saumattomuus tai vähäsaumaisuus vähentää merkittävästi tulevaisuuden korjaus-ja hoitokustannuksia.
Saumaton lattiarakenne voidaan luoda yhdistämällä työ ja materiaali parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi, näin ei tarvi tehdä kom-
promisseja rakennuksen suunnittelun ja asennustekniikoiden välillä.
Edellä esitetty tarkoittaa käytännössä sitä,että pohjabetonit voidaan valaa rakennustyön varhaisessa vaiheessa ja pintakerros sisätilois-
sa työmaan loppuvaiheessa. Tämä antaa mahdollisuudet saavuttaa halutut toleranssit ja hyvän pinnan laadun. Nämä ovat molemmat 
suoraan kytköksessä olosuhteisiin,joissa työ suoritetaan.

Projektin suunnitteluohjeet

Työvaiheet:
Projekti koostuu viidestä työvaiheesta
-Sinkopuhallus
-Materiaalin levitys
-Pintatyö
-Jälkihoito
-Käsittelyt

Olosuhteet työmaalla:
Valettaessa Herkulitia,valualueen lämpötilan tulee olla vähintään +10°C lattianrajassa.Ilman virtaus on minimoitava ja veden pääsy 
valualueelle estettävä.

Tekniset tiedot:
Seuraavat arvot ovat tyypillisiä arvoja,ei vähimmäisarvoja.Kaikki arvot perustuvat +20°C lämpötilaan.
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HERKULIT S200

Puristuslujuus N/mm2 28 vrk:n jälkeen   75 N / mm2

Taivutuslujuus N/mm2 28 vrk:n jälkeen   12 N / mm2

Kulutuskestävyys DIN 52108 Böhme-arvo cm3/50cm3   <4

Huomattavaa:
Tyydyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi asennettaessa Herkulit S200, 
pohjabetonin laatu täytyy varmistaa. Pohjabetonin pinta ja rakenne ovat 
äärimmäisen tärkeitä pintakerroksen tartunnan kannalta.Jos pohjabetonin 
laatu epäilyttää, asia täytyy varmistaa testeillä.

Vaatimukset:
Herkulit S200 toiminnan varmistamiseksi pohjan tulee täyttää seuraavat vaa-
timukset:

Tartunta:
 Pinnan vetolujuus täytyy olla vähintään 1.5 Mpa(15kg/cm2) Herkulit   
 S200 valun Aikana.(Lisätietoa lue pinnan valmistelu)

Pinta:
 Pohjabetonin pinta saa poiketa 2mm pinnan minimipaksuudesta ja   
 30% Maksimipaksuudesta.Pinta on oltava sementtiliimaton ja puhdas.

 Tasaisuus:
 Pinnan tulee olla niin tasainen,että annettu kerrospaksuus saavutetaan 
 (8-12 mm).

Toteamus:
Jos pohjabetonin puristuslujuus on vähintään 35N / mm2 ja se on kaikin puo-
lin hyvälaatuista, voidaan olettaa yllä mainittujen vaatimusten täyttyvän, kun 
pinta on jyrsitty tai sinkopuhallettu.

Uusi tuotanto
Pohjabetoni levitetään ja tiivistetään annettuun korkeusasemaan. Liikaa ti-
ivistämistä tulee välttää, ettei pintaan tule heikkoa kerrosta.Betonin notkeus 
ja työtavat vaikuttavat pinnan lujuuteen. Käytettäessä löysää betonia, tulee 
betonin laatua parantaa. Betonin pinta täytyy valaa niin,että annettu pintaker-
roksen paksuus pystytään saavuttamaan (8-12 mm).

Pinta täytyy työstää hiertokoneella (teräsliipattu pinta).

Älä käytä vaha-tai liuotinpohjaisia jälkihoitoaineita.

Lattia täytyy olla valmiiksi suunniteltu ja mitoitettu ennen pohjalaatan valua. 
Pohjalaatta tulee valaa tasaiselle ja riittävän vahvalle pohjalle.

HUIPPULAADUKAS BETONI 
HERKULIT® S200
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Tasaisuus:
Pohjalaatan on oltava mahdollisimman tasainen saumojen ja halkeamien 
ympärillä kun Herkulit S200 asennetaan.

Saumat:
Herkulit S200 tarttuu pohjabetoniin,eikä näin ollen vaadi saumoja.

Saumat pohjabetonissa:
Suosittelemme sahaamaan saumat vanhojen liikkuvien saumojen päälle.

Sinkopuhallus:
Sinkopuhalla pinta. Pinnan täytyy olla täysin sementtiliimaton ja kiinteä.
Sinkopuhallus täytyy kattaa koko valettava alue,myös pilarin juuret ja seinän 
vieret. Jos koneella ei pääse tarpeeksi lähelle seinää,sinkoamattomat alueet 
täytyy käydä läpi piikkauskoneella.Ennen sinkousta mahdolliset halkeamat, 
nousseet nurkat, vanhat saumat jne täytyy korjata.

Pinnan puhdistus:
Sinkoamisen jälkeen pinta puhdistetaan huolella.

Kastelu ja peittäminen:
Jos betonin pinta ei ole kostea sinkopuhalluksen jälkeen,se pitää kastella. Olo-
suhteista ja betonin tiiviydestä riippuen, pinnan kastelu tulee suorittaa 8-24 
tuntia ennen primerin levitystä. Mahdollinen irtovesi tulee imuroida pois en-
nen primerointia.

Värit:
Perusväri harmaa. Pigmenttejä lisäämällä saadaan muita sävyjä.

Värivalikoima:
Kaikki värit. Värin valinnassa täytyy huomioida, ettei sementtipohjainen tuote 
ole aivan saman värinen kuin maalikartassa.
• Vaaleita värejä tulee välttää likaantuvilla pinnoilla.

Saumat:
Voidaan sahata ja täyttää normaalisti.

Valmiin pinnan suojaus:
Herkulit S200 pinnat, jotka valetaan ennen rakennuksen valmistumista täy-
tyy suojata. Herkulit S200 on betonia ja imee siis vettä ja likaa veden mukana.  
Suoja materiaali tulee olla vedenpitävää ja värjäämätöntä.

Pinnan laatu:
Pinnassa saattaa esiintyä luonnollisia kalkkijäämiä aiheuttaen matan pinnan.
Tämän poistamiseen tarvitaan siivouskone ja Lithurin Hard&Wash (katso puh-
distus ja hoito-ohjeet).

HUIPPULAADUKAS BETONI 
HERKULIT® S200
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ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei 
voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

Pinnan puhdistus:
Pese lattiat betonisaippualla (Lindec Concrete Soap). sekoita aine suhteessa 
100:3.
Pintojen mahdollinen harmaus poistuu pesujen yhteydessä ja Herkulit S200 
pinta tulee paremmin nesteiden kestäväksi ja kiiltäväksi.

HUIPPULAADUKAS BETONI 
HERKULIT® S200
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Ohjeet Herkulit® Primerin käyttöä varten
2,5 kg Herkulit® primeriä ja 0.70-0.75 litraa vettä.
15 kg Herkulit® primeriä ja 4.5-5.0 litraa vettä.

Sekoitus
Herkulit® Primer sekoitetaan huolellisesti vispilää apuna 
käyttäen. Lisää oikea vesimäärä sopivaan astiaan. Kaada 
Herkulit® Primer hitaasti astiaan samalla sekoittaen. Sekoita 
5 minuuttia.

Herkulit® Primerin levitys
Herkulit® Primer levitetään harjalla sinkopuhalletun tai 
jyrsityn pinnan päälle. Herkulit® Primer ei saa kuivua ennen 
korjausmassan levitystä.

ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi 
kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

ASENNUSOHJEET
HERKULIT® S200

Pohjabetonin vaatimukset
Käytettäessä Herkulit® S200 hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi pohjabetonin vetoluju-
uden tulee olla 1.5 Mpa tai enemmin. Pohjabetonin pinta ja sen koostumus  vaikuttavat suur-
esti pintakerroksen tarttumiseen pohjabetoniin. Jos pohjabetonin laatuun liittyy epäilyksiä, 
vetolujuuskokeella ja mahdollisella koeporauksella asia voidaan varmistaa.

Pohjan valmistelutyöt
1. Sinkopuhalla tai jyrsi pinta. Pinta täytyy olla puhdas ja sementtiliima poistettu. Sinkopuhal-

lus tai jyrsintä täytyy ulottua koko pinnalle aivan seinän viereen saakka.
2. Putsaa pinta imuroimalla se huolella sinkouksen tai jyrsinnän jälkeen.
3. Kastele ja peitä pinta: Lisää vettä ja laita muovikalvo päälle. Muovi täytyy pitää päällä 

vähintään 24 tuntia ennen valua. Poista muovi juuri ennen valua. Mahdollinen irtovesi täy-
tyy poistaa vesi-imurilla.

Primerin menekki
0,8 /1 kg/m2.
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ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi 
kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

ASENNUSOHJE
HERKULIT® S200

Jälkikovetus

Välittömästi viimeisen liippauskerran jälkeen laita pintaan Lithurin® IIS 0,15 litraa/
m2 tai vaihtoehtoisesti Lindolit® W 0,07 litraa tiivistettä lisättynä vettä 1:3. Peitä pinta 
seuraavana aamuna vedellä ja muovikalvolla.

Ohjeet Herkulit® S200
25 kg Herkulit® S 200 sekoitetaan 1,9-2,0 litraan vettä. Sekoita 
Herkulit® S200 voimakasmoottorisella siipisekoittimella.

Herkulit® S200 levitys
Herkulit® S 200 pitää täryttää. Hierrä pinta nin monta kertaa 
kuin ehdit. Suojaa pinta muovilla hiertojen välissä tai ruis-
kuta Lindolit® W 1:1 heti levityksen jälkeen. Lopuksi liippa 
kaunis kiiltävä pinta.

Värit
Perusväri: harmaa. Muut värit lisäämällä pigmenttejä. Saavut-
taksesi samannäköisen pinnan kuin alkuperäinen sirotepinta, 
laita Herkulit® S200 päälle samaa sirotetta kuin ympäröivässä 
lattiassa.

Menekki S200
25 kg/m2 per 10mm (min paksuus 4 mm, maksimi 12 mm).
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ASENNUSOHJE
HERKULIT® PRIMER

Sekoitussuhde Herkulit® Primer
Sekoita 15 kg Herkulit® Primeriä 4,35-4,50 litraan vettä. 

Sekoittaminen
Herkulit® Primer sekoitetaan huolellisesti siipisekoittimella tai vispiläkoneella. 

Sekoitus siipisekoittimella 
1. Laita Herkulit® Primer sekoittimeen ja lisää 2/3 tarvittavasta vesimäärästä.
2. Sekoita 3 minuuttia.
3. Lisää loppu 1/3 vettä.
4. Sekoita 3 minuuttia.

Sekoitus vispiläkoneella
1. Laita tarvittava määrä vettä sekoitusastiaan.
2. Lisää Herkulit® Primer hitaasti samalla sekoittaen.
3. Sekoita 5 minuuttia. 

Herkulit® Primerin levitys 
Herkulit® Primer harjataan huolellisesti kostean betonin päälle. (voidaan käyttää myös harjalevyä ja konetta). 

Huomioitavaa
Hyvän tartunnan saavuttamiseksi Herkulit® Primerillä, pohjabetonin koostumukseen ja oikeaan levitystapaan on kiinnitettävä 
huomiota. Pohjabetonin pinta ja muoto on äärimmäisen ratkaisevaa pintakerroksen tarttumisen kannalta. Jos pohjabetonin 
laadun suhteen on mitään epäilyksiä, tarvittavat kokeet on otettava asian varmistamiseksi. 

Vaatimukset
Jotta Herkulit® Primer voi toimia optimaalisesti,pohjabetonin tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

Tartunta
Pohjabetonin vetolujuus tulee olla vähintään 1.5MPa (15kg/cm2) levitettäessä Herkulit® Primer. 

Pinta
Pohjabetonin pinnan korkeus täytyy olla mahdollisimman tasainen. Pinta on oltava puhdas ja sementtiliima poistettu.

Tasaisuus
Pohjabetonin pinta täytyy olla niin suora, että pintakerroksen paksuus voidaan pitää annetussa marginaalissa.

Ohjeita
a.) Jos pohjabetonin puristuslujuus on vähintään 35N/mm2 ja on muutenkin hyvälaatuista ja puhdasta, yllämainitut vaatimuk-
set tartunnalle voidaan olettaa täyttyviksi pinnan sinkopuhalluksen tai jyrsinnän jälkeen.
b.) Pohjabetoni täytyy sekoittaa ja valaa niin, että halkeamat minimoidaan. Seuraavaksi ohjeita tämän saavuttamiseksi.
c.) Sementti tyyppi: Portland sementti
d.) Käytä hyvälaatuista kiviainesta
e.) Notkistimia voi käyttää
f.) Max. Vesi/sementtisuhde 0,55.
g.) Painuma 60-90 mm. 
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ASENNUSOHJE
HERKULIT® PRIMER

Sinkopuhallus/jyrsintä
Sinkoa/jyrsi pinta. Pinnan täytyy olla sementtiliimaton ja puhdas. Sinkous/jyrsintä täytyy ulottua koko alueelle, myös seinän 
vieriin jne. Jos kone ei mene aivan seinään kiinni, se tulee työstää käsin. Enne jyrsintää/sinkousta mahdolliset halkeamat, vanhat 
saumat jne täytyy korjata. 

Pinnan puhdistus
Jyrsinnän/sinkouksen jälkeen pinta on puhdistettava huolellisesti imuroimalla tai mahdollisesti pesemällä painepesuria apuna 
käyttäen. 

Kastelu ja peittäminen 
Jos pintabetoni on kuiva putsauksen jälkeen, se täytyy kastella.olosuhteista riippuen pinnan tulisi olla märkä 8-24 tuntia ennen 
Herkulit® Primerin levitystä. Peitä pinta muovikalvolla kastelun jälkeen, jotta pinta pysyy märkänä. Jos pinnalla on irtovettä, se 
tulee poistaa ennen primerin levitystä. 

Pakkauskoko
Herkulit® Primer on pakattu 15 kg säkkeihin. Yksi lava sisältää 510 kg. 

Menekki
15 kg Herkulit® Primeriä sekoitettuna 4,35-4,50 litraan vettä antaa noin 8,5 litraa primeriä. Menekki/m2 on noin 0.8-1.0 kg riip-
puen pohjasta. 

Välineiden peru
Työkalut ja välineet puhdistetaan vedellä ennen kuin Herkulit® Primer ehtii kuivua. 

 
Turvallisuus 

Herkulit® Primer on sementtipohjainen,myrkytön tuote. Kuiva-aineksen sekoittuessa veteen tuotteesta tulee alkaalinen. Tuo-
tetta sekoitettaessa on käytettävä hengityssuojainta, hanskoja ja suojavaatteita. 

Varastointi
Herkulit® Primer varastoidaan lavoilla ja kuivassa tilassa. Näin säilytettynä tuote pysyy käyttökelpoisena vähintään 6 kuukautta. 
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JÄLKIHOITOAINE 
LINDOLIT® W

Ehkäisee liian nopeaa kuivumista ja vähentää 
halkeilua 

Lindolit® W (vesiohenteinen) ehkäisee liian nopeaa kuivumista ja 
vähentää halkeilua. Käytetään juuri valetun betonin päällä.
Lindolit® W on vesiliukoinen akrylaatti dispersio käytettäväksi välit-
tömästi valun jälkeen.

Käyttö: 
Hyvälaatuinen betoni ja ammattimainen valutyö eivät vielä riitä saavut-
tamaan maksimaalista lujuutta ja kestävyyttä. Jälkihoito on lopputu-
loksen kannalta äärimmäisen tärkeää. Betonin pinta ei saa kuivua liian 
nopeasti erityisesti lämpimissä olosuhteissa, kuivalla ilmalla,tuulella jne. 
Liiallinen kuivuminen aiheuttaa pinnan heikkoutta ja lisää halkeilua. 

Ominaisuuksia:
• Lindolit® W on vesiliukoinen. 
• Lindolit® W ei kaasuunnu eikä höyryynny. 
• Lindolit® W estää liian nopean kuivumisen. 
• Lindolit® W vähentää halkeilua. 
• Lindolit® W vähentää mahdollisia kalkkijäämiä.
• Lindolit® W on testattu ja hyväksytty (ks.erilliset testitulokset).
• Lindolit® W :tä voidaan käyttää yhdessä veden ja muovikalvon kanssa.
• Lindolit® W :tä on käytetty yli 5 000 000m2.

Kuljetus ja varastointi: 
Lindolit® W on suojattava jäätymiseltä. 

Säilyvyys: 
Yksi vuosi oikein säilytettynä. 

Käyttöohjeet: 
Lindolit® W täytyy levittää heti viimeisen pinnan hierron jälkeen tai niin pian kuin mahdollista, riippuen lämpötilasta, 
ilmankosteudesta,tuulesta jne. Lindolit® W levitetään tasaisesti siivousmopilla tai pehmeällä harjalla.
Valettaessa äärimmäisissä olosuhteissa kuten suorassa auringonpaisteessa tai kovassa tuulessa, Lindolit® W voidaan ruiskuttaa betonin 
päälle heti oikaisun jälkeen suhteessa 1:1 veteen.
Pinnan viimeistelyn jälkeen lisää Lindolit suhteessa 1 osaa ja 2 osaa vettä, tai 1:3 käytettäessä yhdessä veden ja muovien kanssa.
Lindolit® W:n maitoinen ulkonäkö muuttuu värittömäksi viimeistään parin päivän sisällä. Oikein käytettynä pinnasta tulee kiiltävä ain-
een kuivuttua. 

Menekki: 
Menekki noin 0,08-0,10 litraa tiivistettä sekoitussuhteella 1:2.
Menekki noin 0,06-0,08 litraa tiivistettä sekoitussuhteella 1:3. 

Testitulokset: 
Lindolit® W on testattu BS 7542:1992 (eurooppalainen standardi)
mukaan ja hyväksytty jälkihoitoaineeksi tuloksella 80%.
75% minimivaatimus.

BS 7542:1992 
European 
Standard 

+
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JÄLKIHOITOAINE
LINDOLIT® S

Lindolit® S on kirkas, liuotinpohjainen jälkihoitoaine ja 
pinnan kovettaja uudelle betonille.

Se on yksikomponenttinen, käyttövalmis, veden, alkalin, hapon ja 
suolankestävä. Se on helppohoitoinen, kulutuskestävä ja yhteensopiva 
useimpien pinnotteiden kanssa. Lindolit® S muodostaa helposti 
siivottavan pinnan.

Käyttötarkoitus: 
Lindolit® S käytetään jälkihoitoaineena ulko-ja sisätiloissa, vaaka-ja 
pystypinnoilla kovettaen pintoja ja toimien myös pölynsidontana. 
Tyypillisimpiä käyttökohteita varastot, teollisuuskiinteistöt, autotallit, 
pysäköintikannet, toimistot, koulut, sairaalat ja lentokonehangaarit.

Koostumus ja väri: 
Lindolit® S on patenttisuojattu koostumus akryylihartseja sekoitettuna  
petroolitisleeseen. Lindolit® S on saatavilla ainoastaan kirkkaana. 

Testitulokset: 
Lindolit® S on testattu BS 7542:1992 mukaan saavuttaen 84% 
jälkihoitotuloksen. 75% on minimivaatimus. 

Käyttöohjeet: 
Lindolit® S ei vaadi sekoitusta,eikä ohennusta. Ruiskuta hoidettava 
alue tasaisesti kauttaaltaan. Voit käyttää myös mohair telaa, maalisutia 
tai kumilastaa. Levitä tasainen kerros Lindolit® S:ää koko alueelle 
8-10m2/litra. Käytä siivousmoppia tai kumilastaa lammikoiden ja liian 
materiaalin poistamiseen. Vaadittaessa korkeampaa kiiltoastetta, levitä 
toinen kerros aineen kuivuttua.

Kuivuminen:
Käsitelty pinta on normaalisti kävelykuiva 8-12 tunnissa. Maksimikovuus saavutetaan 7-10 vrk:n aikana. 

Työvälineiden puhdistus: 
Pese työvälineet ksyleenillä heti käytön jälkeen. Putsaa roiskeet ja pese liuottimella, kun aine on vielä märkää. Jos roiskeita ei putsata 
heti, niistä voi jäädä pysyvä jälki maalatuille pinnoille, lasiin tai puupinnoille. Jätä käsitelty alue siistiksi, älä kävele jalanjälkiä märälle 
pinnalle.

Pakkauskoko:
210 litran tynnyri. 

Varastointi ja säilyvyys:  
3 vuotta oikein varastoituna 10-25°C.  

Varoituksia: 
Lindolit® S:ää ei voi käyttää tukkimaan halkeamia ja saumoja. Älä käytä ulkotiloissa, jos sateen vaara on 12 tunnin aikana levityksen 
jälkeen tai suorassa auringonvalossa lämpötilan ollessa yli 30°C. Testialueen teko on aina suositeltavaa. Älä käytä jäätyneen pinnan 
päällä tai pakkasella. Ei suositella asfalttipinnoille. Kaikki aineet eivät käy yhteen Lindolit® S:n kanssa. Aineiden yhteensopivuus täytyy 
aina varmistaa testillä. 
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JÄLKIHOITOAINE
LINDOLIT® S

Ympäristönsuojelu ja käyttöturvallisuus: 
Lindolit® S sisältää petroolia ja on tulenarkaa. Pidä kaukana kuumuudesta, kipinöistä ja liekeistä. Pidä astiat kiinni ennen käyttöä.
Järjestä työtilaan hyvä tuuletus. Välttääksesi kaasuuntumisen ja mahdollisen räjähdyksen, avaa kaikki ovet ja ikkunat läpivedon ai-
kaansaamiseksi. Älä tupakoi. Liuotinkaasut voivat aiheuttaa hengitysteiden oireita. Hengitysteiden oireiden ilmaantuessa, henkilö on 
saatava välittömästi raikkaaseen ilmaan. Kontakti saattaa aiheuttaa iho tai silmä oireita. Käytä hengityssuojainta, suojalaseja sekä suo-
jaa paljaat ihon kohdat mahdollisilta roiskeilta. Käytön jälkeen pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä ennen ruokailua tai tupa-
kointia. Tuotetta niellyttä potilasta ei saa oksettaa, vaan ottaa yhteys lääkäriin mahdollisimman pikaisesti. Aineen jouduttua silmään, 
huuhtele silmää 15 minuuttia vedellä ja hakeudu lääkäriin. Älä hiero silmää. Suojaa kasvit ja nurmikko käytettäessä Lindolit® S:ää.
Suojaa asfaltti-, kumi- ja muovipinnat roiskeilta. Ennen asennusta lue huolellisesti tuoteseloste ja turvallisuusohjeet. Huolehdi etteivät 
lapset ja eläimet pääse tekemisiin aineen kanssa.

Yllä olevan taulukon tulokset perustuvat juuri valetun betonin päälle levitettyyn kerrokseen Lindolit® S jälkihoitoainetta. Lindolit® S 
akryylinen jälkihoitoaine on kirkas, väritön, käyttövalmis sekoitus akryylisiä copolymeerejä.
Oikein käytettynä halkeilu vähenee, pölyäminen vähenee, pinnan kovuus kasvaa, pinta tiivistyy ja kestää paremmin kulutusta.

Lindolit® S vähentää veden haihtumista betonista varmistaen täydellisen hydrataation. Ulkoilmaolosuhteissa oikein valitulla jälkihoi-
toaineella on suuri merkitys, vähentämään olosuhteista aiheutuvaa kosteuden haihtumista. Näitä vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kova 
tuuli, auringonpaiste ja ilman suhteellinen kosteus.

Ennen Lindolit® S:n levitystä koko alueelle, tee pieni koepala, jolla voit varmistaa, että tuote imeytyy ja kuivuu pintaan (kiilto).

Kuljetus,varastointi ja käsittely:
Kuljeta ja säilytä tuote alkuperäisessä pakkauksessa, joka on hyväksytty tätä varten. Varastoi Lindolit® S lukitussa tilassa, lasten ja 
eläinten ulottumattomissa +10-25°C.
Älä käytä tuotetta, jos lattia on jäässä tai ilma on pakkasen puolella. Älä käytä tuotetta, jos odotettavissa on sadetta 12 tunnin sisällä.
Valmiit pinnat käyttöympäristössä täytyy suojata. Varmista,ettei tuote valu viemäreihin. Levitettäessä kaksi kerrosta, pinta ei saa 
likaantua levityskertojen välillä. Sulje käsitellyt pinnat liikenteeltä ja likaantumiselta.

Järjestä hyvä ilmanvaihto!
Vältä silmä-ja ihokontaktia. Älä hengitä höyryä. Pitkittynyt tai säännöllinen kontakti voi aiheuttaa ihoärsytystä ja allergisia reaktioita.
Käytä suojalaseja, NIOSH ja MSHA hyväksyttyä hengityssuojainta, kumihanskoja ja suojavaatetusta. 

Materiaali ominaisuudet +24˚C: 
Tiheys (paino/litra) 0,850

Viskositeetti, cps 300
Syttymispiste 43°C
Tukon kovuus >10
ASTM C1315 testitulokset
Riittoisuus, m2 / litra 8-10

Kiinteät aineet, % >25

Kuivumisaika, tunteja 1-3

UV-kestävyys Täyttä luokan B-ja C-vaatimukset

Veden haihtuvuus, kg/m2 < 0.35

Happo alkalisuoja Täyttää vaatimukset
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Lithurin menetelmä
 On tunnettu jo pitkältä 1900-luvun puolelta ja on vuosien varrella 
jalostunut nykypäivän huipputuotteeksi. Menetelmä on yksinker-
taisesti kuvattuna kemiallinen reaktio tuotteen ja betonin välillä.
Kun reaktio on tapahtunut, tuloksena saadaan homogeeninen lat-
tian pinta,joka ei irtoa.

Lithurin menetelmä

Vihreät arvot
Lithurin on vesiliukoinen ja ympäristöystävällinen.Lithurinista ei lähde 
mitään hajua tai makua ja se on hyväksytty käytettäväksi elintarviket-
eollisuudessa (SIK Ruotsin elintarvike tutkimuslaitos).

Kulutus
 
Lattian suurin kuormittaja on liikenteestä johtuva kulutus. Riippu-
mattomat testaustulokset osoittavat, että Lithurin käsittely lisää 
kulutuskestävyyttä noin 20-kertaiseksi.Lithurin-käsiteltyä C25/32 
betonia voidaan pitää samanveroisena C50/60 betonin kanssa. Li-
thurin voi korvata kuivasirotteet ilman irtoamisriskiä ja edullisem-
min.

Historia  
Lithurinia on käytetty  40 vuotta ,sillä on käsitelty yli 30 000 000m2 
lattiaa 35 eri maassa.Asiakkaitamme ovat mm Volvo, Saab, Coca 
Cola ja Akzo Nobel.

Tehokkuus
Riippumaton tutkimustulos osoitttaa Lithurinin jälkihoitotehoksi 
79%(minimi 75%).

Missä Lithurin käsittelyä käytetään?
• Varastoissa,tuotantotiloissa ja logistiikkakeskuksissa
• Kaupoissa ja ostoskeskuksissa
• Lentokentillä,hangaareissa ,betoniteillä ja satamoissa
• Lentoasemilla,juna-asemilla ja bussiterminaaleissa
• Pysäköintitiloissa
 

Betong Härdare / Concrete Hardener / Отвердитель бетонаBetong Härdare / Concrete Hardener / Отвердитель бетона

HARD

Betong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетонаBetong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетона

SEAL

Betong Densifiering / Concrete Densifier / Уплотнитель бетонаBetong Densifiering / Concrete Densifier / Уплотнитель бетона
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LITHURIN HARD,DENS& SEAL käyttöyhdistelmiä vaatimustason mukaan

Käsittelyt sisätiloissa
1X Lithurin Hard
1X Lithurin seal
Käyttöalue: Vaadittaessa kovaa ja tiivistä pintaa koneliipatulle betonilattialle. Oikein suoritettu käsittely antaa 
kovabetoniin verrattavan lopputuloksen.

1X Lithurin Hard
1X Lithurin Dens
Käyttöalue: Vaadittaessa kovaa ja tiivistä pintaa koneliipatulle betonilattialle, joka tulee olemaan paljon 
märkänä,mm pesutilat.

1XLithurin Dens
1XLithurin Seal
Käyttöalue: Kun päämääränä on pölyttömyys ja helppo puhtaanapito. Oikein suoritettu käsittely antaa 
pölyttömät tilat,jotka on helppo siivota.Pinta on kauniin kiiltävä ja tiivis.

1X Lithurin Seal
Käyttöalue: Kun tarkoituksena on saada pölytön pinta koneliipattuun lattiaan. Oikein suoritettu käsittely 
tuottaa pölyttömän, helposti siivottavan pinnan. Lithurin vähentää kitkaa ja samalla lisää tiiviyttä.
1XLithurin Seal voidaan käyttää yhdistettynä jälkihoitoaineena ja pölynsidontana.Levitetään heti kun 
pintatyö on valmis.

1X Lithurin Hard
1X Lithurin Dens
1X Lithurin Seal
Käyttöalue: Kun vaaditaan hyvää kulutuskestävyyttä ja tiivistä pintaa. Oikein suoritettu käsittely tuottaa 
hyvän kulutuskestävyyden ja suojaa hyvin nesteiden imeytymiseltä.

Timantti hiottu betoni 
1X Lithurin Hard
Käyttöalue: Kun vaaditaan kovaa pintaa. Kova pinta kiillottuu paremmin kuin käsittelemätön.

1X Lithurin Dens
Käyttöalue: Tiivistää pintaa ennen kiillotusvaihetta.Lithurin Dens suojaa pintaa ja antaa syvän kiillon.

Ulkolaatat
2X Lithurin Hard
Käyttöalue: Ulkolaattojen pinnan kovettamiseen.Kovettaa karheaa betonipintaa.Laatta ei tule liukkaaksi.

1XLithurin Hard
1X Lithurin Dens
Käyttöalue: Sileäpintaisten ulkolaattojen kovettamiseen.
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Lattian vaatimukset Lithurin Hard käsittelylle
• Betoni täytyy olla vähintään 7 päivää vanhaa +14-18°C ja vähintäään 14 päivää  
vanhaa +10-13°C lämpötiloissa. 
• pinnan minimilämpötila +5°C (Vastaa n.+10°C ilman lämpötilaa) 
• Pinta täytyy olla puhdas 
• Käsiteltäessä vanhoja pintoja,ne tulee hioa ennen käsittelyä 
• Lithurin Hard täytyy olla kuiva ennen Lithurin Densin/Sealin levitystä

Lithurin Hard
Lithurin Hard on syvälle tunkeutuva nestemäinen kovetin,joka reagoi ja kovettaa 
betonin pintakerrosta. Lithurin Hard tiivistää pintaa muodostamatta kalvoa.
Lithurin Hard on vesiliukoinen,eikä muuta betonin väriä. Betonipinta tulee 
kulutuskestävämmäksi. Yksi käsittelykerta muodostaa pitkäkestoisen suojan. Lithurin 
Hard on hyväksytty käytettäväksi elintarviketeollisuudessa

Käyttöalue
2XLithurin Hard kovettajaksi ulkolaatoille
1X Lithurin Hard kovettajaksi ennen Lithurin Sealia lisäämään kulutuskestävyyttä/
lujuutta.
1X Lithurin Hard kovettajaksi timanttihiotuille pinnoille.Lisätään karkean hionnan 
jälkeen kovettamaan pintaa.Kovempi pinta kiiltää alkaa kiiltämään nopeammin kuin 
käsittelemätön pinta (kustannustehokkuus).

Lithurin Hardin ympäristöystävällisyys 
• Max. VOC alle 10g / litra
• Vesiliukoinen
• Hajuton
• Estää pölyämisen,ilmanlaatu paranee

Lithurin Hardin edut 
• Maksimaalinen kulutuskestävyys
• Ei tarvi huuhtelua asennettaessa
• Tehokas-yksi käsittely antaa pitkäkestoisen suojan
• Nopea kuivumisaika-30 minuutin päästä kuiva (+15-18°C)
• Voidaan käyttää sekä uusilla,että vanhoilla pinnoilla,sisällä ja ulkona

Työkalut 
• Pehmeä harja tai moppi
• Kastelukannu

Lithurin Hard
Betonin kovettaja

Betong Härdare / Concrete Hardener / Отвердитель бетонаBetong Härdare / Concrete Hardener / Отвердитель бетона

HARD
Betong Härdare / Concrete Hardener / Отвердитель бетонаBetong Härdare / Concrete Hardener / Отвердитель бетона

HARD
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Lithurin Hard asennusohjeet sisätiloissa 
harjaa apuna käyttäen
1.Levitä Lithurin Hard pehmeällä harjalla.
2.Harjaa ainetta varmistaaksesi hyvän imeytymisen
3.Tasoittele lammikot ja harjaa jalanjäljet pois.
4.Anna kuivua
5.Lithurin Hard täytyy kuivua ennen Lithurin Densin/Sealin 

levitystä

ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi 
kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

Asennusohjeet
Lithurin Hard 

Lithurin Hard asennusohjeet siivouskonetta 
apuna käyttäen
Käsiteltävä alue tulee olla puhdas

1.Kaada Lithurin Hard koneen säiliöön. Laita mustat nylon har-
jat koneeseen.Levitä ainetta koneella samalla harjaten, imu-
toiminta pois kytkettynä.

2.Huuhtele koneen tankki vedellä ja aja harjat päällä, imutoi-
minto pois kytkettynä niin kauan kuin pinta on kokonaan 
kuivunut.

3.Jos pinta alkaa kuivua ennen kuin aineen levitys on saatu 
tehtyä,lopeta levitys ja toista kohdat 1 ja 2.

4.Jos pinta on jo kuivunut aloita kohdasta 1.
5.Lithurin Hard täytyy olla kuiva ennen Lithuri Densin / Sealin 

levitystä.
Koneellisen menetelmän etuna on,että pinta puhdistuu sa-

malla kun se kovettuu.Kalkin muodostus estyy ja pintaan jää 
vähemmin kosteutta.(Suositellaan esteettisille lattioille)

Menekki
• Koneliipatut pinnat:noin 0,15 litraa/m2

• Käsiliipatut pinnat:noin 0,2-0,4 litraa/m2

Lithurin Hard asennusohjeet ulkotiloissa
1.Annostele Lithurin Hard kastelukannulla tai paineruiskulla 
mahdollisimman tasaisesti 
2.Heti tämän jälkeen (ennen pinnan kuivumista)huuhtele pin-
ta painepesurilla.
3.Seuraavana päivänä toista kohdat 1 ja 2

Menekki
• Koneliipatut pinnat:2 käsittelyä n.0,30litraa/m2

• Käsiliipatut pinnat:2-4 käsittelyä noin 0,4-0,8 litraa/m2
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ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi 
kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

Olosuhdevaatimukset Lithurin Dens
• Minimilämpötila +5°C betonin pinnassa(vastaa noin +10°C ilman lämpötilaa) 
• Pinta täytyy olla puhdas 
• Vanhoja pintoja käsiteltäessä pinnat on hiottava ensin. 
• Lithurin Dens täytyy olla kuiva ennen Lithurin Sealin laittoa.

Lithurin Dens
Lithurin Dens on impregnointiaine, joka tekee betonin pinnasta tiiviimmän. Lithurin 
Dens on vesiliukoinen,eikä muuta betonin väriä, imeytyy syvään ja tasaisesti be-
toniin ja lisää kulutuskestävyyttä. Pinnasta tulee käyttövalmis osa rakennusta. Yksi 
käsittely aikaansaa pitkäaikaisen vaikutuksen.Lithurin on hyväksytty käytettäväksi 
elintarviketeollisuudessa, on vettähylkivä ja helpottaa siivousta.

Käyttöalueet
1X Lithurin Dens:Pinnan tiivistykseen timanttihionnan yhteydessä. Laitetaan ennen 
kiillotusvaihetta. Lisää kiillon syvyyttä.

1XLithurin Dens:Betonin tiivistykseen ennen Lithurin Sealia. Vähentää aineen lam-
mikoitumista.

1XLithurin Dens:Betonipinnan tiivistykseen Lithurin Sealin jälkeen. Ulkokäyttöön 
lisäämään pintojen tiiviyttä ja kulutuskestävyyttä.

1XLithurin Dens: Korvaamaan Lithurin Sealia tiloissa,joissa käytetään paljon vettä 
esim.pesuhalleissa.

Lithurin Densin ympäristöystävällisyys  
• Max. VOC alle 10g/litra 
• Vesiliukoinen 
• Hajuton 
• Estää betonipölyn, ilmanlaatu paranee

Lithurin Densin edut 
• Maksimaalinen lujuus 
• Neutralisoi kalkkijäämät 
• Ei tarvi huuhdella asennettaessa 
• Tehokas-yksi käsittely antaa pitkäikäisen vaikutuksen 
• Nopea kuivumisaika-kuiva 30 minuutin jälkeen +15-18°C 
• Voidaan käyttää uusille ja vanhoille pinnoille,vettä hylkivä.

Tarvittavat työkalut
• Pehmeä harja tai moppi 
• Paineruisku tai kastelukannu

Lithurin Dens
 Betonin tiivistysaine

Betong Densifiering / Concrete Densifier / Уплотнитель бетонаBetong Densifiering / Concrete Densifier / Уплотнитель бетонаBetong Densifiering / Concrete Densifier / Уплотнитель бетонаBetong Densifiering / Concrete Densifier / Уплотнитель бетона
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ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi 
kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

Asennusohjeet
Lithurin Dens

Asennusohjeet Lithurin Dens
1.Levitä aine paineruiskulla tai kastelukannulla
2.Harjaa ainetta pehmeällä harjalla aikaansaadaksesi mahdol-

lisimman hyvän imeytymisen.Pidä pinta märkänä (+15-18°C) 
noin 15-20 minuuttia

3.Koko pinta täytyy pysyä märkänä 15-20 minuuttia,jotta ma-
teriaalilla on aikaa imeytyä.

4.Jos pinta alkaa kuivua, laita lisää Lithurin Densiä.Varmista,ettei 
pinta kuivu mistään kohtaa imeytymisaikana.

5.Poista ylimääräinen materiaali harjalla kun se on vielä nest-
emäistä.

6.Varmista, että pintaan ei jää imeytymätöntä materiaalia.
7.Työstä kohdat 1-6 100 m2 kerrallaan (kaksi henkilöä=200 m2)
8.Noudata yllä olevia ohjeita,jotta pinta saa riittävän määrän 

materiaalia.

Menekki
• Koneviimeistellyt pinnat:noin 0,15 litraa/m2

• Käsin viimeistellyt pinnat:noin 0,2-0,4 litraa/m2
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ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi 
kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

Olosuhde vaatimukset
• min. Pintalämpötila +5°C (vastaa n.+10°C ilman lämpötilaa) 
• Pinta pitää olla puhdas 
• Vanhoja pintoja käsiteltäessä,pinta pitää hioa ennen käsittelyä 
• Lithurin Hard/Dens pitää olla kuiva ennen Lithurin Sealin laittoa.

Lithurin Seal
Lithurin Seal on impregnointiaine,joka suojaa betonin pintaa. Lithurin Seal on vesili-
ukoinen, eikä muuta betonin väriä.Lithurin Seal imeytyy pintakerrokseen tasaisesti ja 
vähentää pinnan kitkaa. Pinnasta tulee käyttövalmis osa rakennusta.Käsittely antaa 
pintaan pitkävaikutteisen suojan.Lithurin on hyväksytty käytettäväksi elintarviketeol-
lisuudessa on vedenkestävä,ei liukas ja helpottaa siivousta.

Käyttöalueet
1X Lithurin Seal  suoja-aineeksi vähentämään kitkaa ja suojaamaan (pölynsidonta) 
1X Lithurin Seal kovettamaan ja suojaamaan (jälkihoito ja pölynsidonta) 
Matalampi kitka ja parempi kulutuskestävyys.

Lithurin Seal ja Lithurin Hard yhdessä lisäävät kulutuskestävyyttä jopa 20-kertaiseksi 
Lithurin Seal ja Lithurin Hard yhdessä lisäävät tiiviyttä ja ehkäisevät nesteiden imey-
tymistä.

Lithurin Seal yhdessä Lithurin Hardin ja Lithurin Densin kanssa lisäävät kulu-
tuskestävyyttä ja ehkäisevät nesteiden imeytymistä.

Lithurin Sealin ympäristöystävällisyys
• Max VOC alle 1g/litra 
• Vesiliukoinen 
• Ei vaadi huuhtelua 
• Tehokas-yksi käsittely antaa pitkäkestoisen vaikutuksen

• Nopea kuivumisaika-Tunnin päästä kuiva +15-18°C 
• Voidaan käyttää uusilla ja vanhoilla pinnoilla. Vettä hylkivä ominaisuus. 

Tarvittavat työkalut 
• Pehmeä harja tai moppi 
• Paineruisku tai kastelukannu

Lithurin Seal
Betonin suoja-aine

Betong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетонаBetong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетона

SEAL
Betong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетонаBetong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетона

SEAL
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ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi 
kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

Asennusohjeet
Lithurin Seal

Asennusohjeet Lithurin Seal
1.Levitä aine ruiskulla tai kastelukannulla.
2.Harjaa aine pintaan varmistaaksesi kunnon imeytymisen.

Pidä pinta märkänä (+10-13°C noin 15-20 minuuttia)
3.Jos pinta alkaa kuivua,laita lisää Lithurin Sealia. Varmista,ettei 

mikään osa pinnasta kuivu imeytymisvaiheen aikana. Aine 
muuttuu tahmeaksi,jos se on ehtinyt olla paikoillaan liian 
kauan erityisesti lämpimissä olosuhteissa.

4.Poista ylimääräinen materiaali harjalla ennen kuin se ehtii 
kuivua

5.Varmista, ettei ylimääräistä materiaalia jää lammikoiksi.
6.Kohdat 1-6 kannattaa tehdä 100 m2 kerrallaan / henkilö.  

(2 henkilöä=200 m2)
7.Jotta betonipinta saa oikean määrän materiaalia, asennu-

sohjeita tulee noudattaa.
8.Tietyissä olosuhteissa esim. Matala lämpötila jne.imeytymi-

saika on pidempi ja korkeissa lämpötiloissa lyhyempi.

Menekki:
• Konehierretyt pinnat:noin 0,15 litraa/m2

• Käsin hierretyt pinnat:noin 0,2-0,4 litraa/m2
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Lithurin®

Lithurin® on syvälle imeytyvä kovettava neste joka sitoo ja hoitaa 
betonin pintakerrosta. Sen resepti on lähtöisin jo 1900 luvun alku-
puolelta, josta sitä on kehitelty nykyiseen muotoonsa. Lithurin® 
on impregnointiaine, joka ei muodosta pintakalvoa (imeytyy).
Lithurin®  on vesiohenteinen, eikä muuta betonin väriä. Betonin 
pinnasta tulee tiiviimpi ja paljon kulutuskestävämpi kuin käsit-
telemätön pinta. Pinta kestää myös hiukan paremmin kemikaalien 
imeytymistä. Lithurin® on elintarvikehyväksytty, vettä hylkivä, ei 
liukas ja helpottaa siivoamista.

PINNANKOVETIN, TIIVISTÄJÄ, 
JÄLKIHOITOAINE JA SUOJA-AINE 

Vihreät arvot
Lithurin® on vesiohenteinen ja ympäristöystävällinen.
Lithurin® ei haise ja on hyväksytty käytettäväksi elintar-
viketeollisuudessa SIK (Swedish Institute for Food Re-
search).

Etuja
• Lithurin® on kovetin, pinnan suoja-aine ja jälkihoitoaine.
• Lithurin® lisää kulutuskestävyyttä noin 20-kertaiseksi.
• Lithurin® on elintarvikehyväksytty.
• Lithurin® voidaan käyttä uudelle ja vanhalle lattialle, sekä kaikille 

sementtipohjaisille tuotteille.
• 2-osainen Lithurin® käsittely vastaa ominaisuuksiltaan sirotepin-

taa (kulutuskestävyys).
• Lithurin® IIS on kovettaja, suoja-aine ja jälkihoitoaine, teho 79% 

(vaatimus 75%).
• Lithurin® helpottaa lattian siivousta ja ylläpitoa.
• Lithurin® on käytetty yli 30 000 000 m2 maailmanlaajuisesti.
• Lithurin® on avoin diffuusiolle.
• Lithurin® kiillottuu käytössä.

Betonipöly
Betonin pölyäminen aiheutuu vapaista kalkki partikkeleista, joita 
syntyy betonin kovettumisprosessin aikana. Betonin pinta heikke-
nee ja siitä tulee altis murenemiselle, joka lisää pölyämistä pintaa 
rasitettaessa. Pölyävät betonipinnat aiheuttavat suuria ongelmia 
teollisuudessa,varastoissa,parkkitiloissa jne. Pölyämisestä aiheu-
tuu suoranaista haittaa ihmisten terveydelle ja koneille, sekä myös 
siivouskustannukset lisääntyvät merkittävästi.

Kulutuskestävyys
 
Lattiaa eniten kuluttava asia on mekaaninen rasitus, joka syntyy  
kävelyliikenteestä, trukki-,,ajoneuvo- ja työkoneliikenteestä. Riip-
pumattomat testitulokset osoittavat Lithurin® käsittelyn lisäävän 
kulutuskestävyyttä noin 20-kertaiseksi käsittelemättömään be-
toniin verrattuna. Ruotsin kansallisen tutkimuskeskuksen (SP) 
tekemän kokeen mukaan Lithurin® käsitelty C25/32 betoni vas-
taa käsittelemätöntä C50/60 betonia. Tämä todistaa, että kuiva-
sirotepinta voidaan korvata 2-osaisella Lithurin®-käsittelyllä sa-
malla minimoiden epäonnistumisen riskejä.    

Historia 
Lithurin® on käytetty betonilattiossa 40 vuotta yli
30 000 000 m2 35:ssä eri maassa.

Tehokkuus 
Riippumaton testitulos osoittaa Lithurin® IIS:n jälkihoito-
tehon olevan 79%. 

Missä Lithurinia käytetään?
- Varastoissa ja tuotantolaitoksissa
- Kaupoissa ja ostoskeskuksissa
- Autotalleissa ja pysäköintitiloissa
- Kiitoradoilla, betonitiellä, hangaareissa ja satama-alueilla
- Lentokentillä, juna-asemilla ja bussiterminaaleissa

+



+

+

ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi 
kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

Pinnan viimeistely
Kulutuskestävyys
Hinta

Kuinka Lithurinia käytetään?
Betonin pinta siivotaan kunnolla (imurointi). Aine levitetään 
pehmeällä harjalla ja kumilastalla. Siivouskone on erittäin hyvä 
tai hiertokone varustettuna Lindec harjoilla. Lue aina erillinen 
asennusohje ennen asennusta.

Mikä käsittely tulisi valita? 

Lithurin® I & IIS – kovetus, suojaus ja 
pölynsidonta
Tällä käsittelyllä voidaan korvata sirotepinta. Tämä on paras ja 
kulutuskestävin vaihtoehto, joka voidaan suorittaa aikaisintaan 
7päivää valun jälkeen. Tämä on sopivin valinta raskaasti kuluville 
lattioille kuten hangaarit, varastot, logistiikkakeskukset, tuotan-
tolaitokset, pysäköintitilat jne.

Lithurin® IIS – pölynsidonta tai yhdis-
tetty pölynsidonta ja jälkihoito
Lithurin® IIS käytetään yksiosaisena käsittelynä pölynsidontana 
yli 10 päivää vanhoille lattioille tai jälkihoitona ja pölynsidontana 
juuri valetuille lattioille. Yksi käsittely tehdään heti valun jälkeen 
tai myöhemmin pölynsidontana ja pintasuojana. Riippumaton 
testitulos (Aston Service) osoittaa  jälkihoitotehon olevan 79% 
(vaatimus 75%). Sopii kaikille uusille ja vanhoille betonilattioille.

Lithurin® I – kovetuskäsittely ulkotiloihin
Ulkotilojen laattojen kovetukseen ja suojaukseen. Lithurin® I lev-
itetään kaksi kertaa suojaamaan laattoja kulumiselta, suolarasituk-
selta ja ilmansaasteilta. Betonista tulee lujempi ja tiiviimpi. Käsit-
tely voidaan tehdä aikaisintaan 7 päivää valun jälkeen. Käytetään 
kiitoradoissa, satama-alueilla, laitureilla, betonitiellä ja kaikilla ul-
kona olevilla betonipinnoilla.

Lithurin® I & Lithurin® Wash – esteettinen 
käsittely high performance betonille
Pinnan tiivistykseen. Käytetään esteettisissä lattioissa (esim. 
Herkulit® S400). Yksi käsittely Lithurin® I ja yksi käsittely Lithurin® 
Wash tehdään noin 7-10 päivää valun jälkeen. Käytetään tuotan-
totiloissa, kaupoissa, ostoskeskuksissa, juna-ja bussiterminaaleis-
sa, messukeskuksissa jne.
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Ohjeet Lithurin® I
1. Laimenna aine vedellä suhteessa 1:1.
2. Levitä aine pehmeällä harjalla.
3. Jatka harjaamista kunnes kaikki lätäköt ovat pois. Poista 
jalanjäljet harjaamalla.
4. Anna kuivua.

Lisää Lithurin® IIS seuraavana päivänä. Lämpimissä olo-
suhteissa kuivumisaika on lyhyempi ja kylmissä olosuhteissa 
pitempi.

ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi 
kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

ASENNUSOHJE
LITHURIN® I & LITHURIN® IIS

Betonin vaatimukset
• Vähintään 7 päivää vanha betoni (Lithurin® I) . Viileissä olosuhteissa vähintään 14 päivää.
• Betonin pintalämpötila täytyy olla vähintään +5°C, mikä tarkoittaa n.+10°C ilman lämpötilaa.

Alhaisemmissa lämpötiloissa materiaali ei imeydy toivotulla tavalla ja kuivumisaika on pitkä.
• Lattian pitää olla pölytön,rasvaton ,jälkihoitoaine poistettu (hionta).
• Vettä tulee välttää lattialla ensimmäisen 5 päivän aikana. (+10°C).

Lattian esivalmistelut
• Puhdista lattia huolellisesti pölynimurilla tai siivouskoneella (anna kuivua ennen käsittelyä).

Ohjeet Lithurin® IIS
Aine voidaan levittää heti kun Lithurin® I on kuivunut.
1. Levitä aine pehmeällä harjalla. Pidä lattia märkänä kauttaal-
taan (+10-20°C) 15-20 minuuttia. Jos lattia alkaa kuivua, lisää 
Lithurin® IIS:ää. Varmista, ettei mikään kohta lattiassa pääse 
kuivumaan imeytysaikana. Materiaali muuttuu tahmeaksi, jos 
se ehtii kuivua liikaa.

Menekki
• Konehierretyt pinnat noin 0,10 litraa/m2.
• Käsihierretyt pinnat noin 0,2-0,4 litraa/m2.

2. Poista kaikki ylimääräinen materiaali siivousmopilla, sen ol-
lessa vielä nestemäistä.
3. lisää vielä ohut kerros harjalla. Jotta varmistutaan materiaa-
lin oikeasta menekistä, näitä ohjeita tulisi noudattaa.
Kylmällä ilmalla materiaalin kuivuminen hidastuu ja 
lämpimällä nopeutuu.

 
Menekki
• Konehierretyt pinnat noin 0,125 litraa/m2. 
• Käsihierretyt pinnat noin 0,2-0,4 litraa/m2.
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ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi 
kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

Lithurin® I
Pinta on aivan valkoinen?
1. Pinta ei ole ollut puhdas ja Lithurin® I on reagoinut irtopölyn 

kanssa.
2. Liikaa materiaalia.Betoni ei ole imenyt kaikkea ja Lithurin® on 

kuivunut pinnalle.
3. Pinta on kiinni. Jälkihoitoainetta ei ole poistettu.

Valkoisia laikkuja?
•  Liikaa materiaalia lammikkoina jotka ovat kuivuneet pinnalle.

Ratkaisu; Hankaa valkoinen pois pinnasta puhtaalla vedellä ja 
mustalla puhdistuslaikalla niin pian kuin mahdollista.

Lithurin® IIS
Pinta on matta?
• Lattia ei saanut tarpeeksi materiaalia.

Vaatimukset vastavaletulle lattialle
• Juuri valettu ja hyvin liipattu koneellisesti.

Ohjeet Lithurin® IIS jälkihoitoaineena tai yksiosainen käsittely 
vanhalle lattialle.
Uudet lattiat: Lisää aine heti pinnan teon jälkeen.
Vanhat lattiat: Lisää huolellisen puhdistuksen jälkeen (katso pinnan valmistelu).  

1. Levitä aine pehmeällä harjalla. Pidä pinta märkänä 15-20 minuuttia. Jos pinta alkaa 
kuivua, lisää Lithurin® IIS:ää. Varmista, ettei mikään kohta pinnasta kuivu imeytysai-
kana.
2. Poista ylimääräinen materiaali siivousmopilla materiaalin ollessa vielä nestemäistä.
3. Lisää vielä ohut kerros materiaalia harjalla tai siivousmopilla.

Jotta varmistutaan materiaalin oikeasta menekistä,näitä ohjeita tulisi noudattaa.

Kylmissä olosuhteissa imeytysaika on pitempi ja lämpimissä lyhyempi.

Menekki
• Konehierretyt pinnat, noin 0,15 litraa/m2

ASENNUSOHJEET
YKSIOSAINEN KÄSITTELY 

LITHURIN® IIS

Ratkaisu; Lisää Lithurin® IIS:ää uudelleen (0,05-0,08 litraa/m2). 

Pinta on täysin valkoinen?
1. Liikaa materiaalia, joka ei ole imeytynyt, vaan kuivunut 
pintaan. 
2. Pinta on kiinni. Jälkihoitoainetta ei ole poistettu.

Valkoisia laikkuja?
• Materiaali on kuivunut lätäköihin.

Ratkaisu; Hankaa valkoinen pois pinnasta puhtaalla vedellä ja 
mustalla puhdistuslaikalla niin pian kuin mahdollista.

P.S.! Älä koskaan levitä Lithurin® IIS:ää pinnalle, 
jos Lithurin® I:stä on jäänyt valkoista, koska laikku jää sinne, 
eikä sitä voida poistaa.

HUOMAA SEURAAVAA!
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Lithurin levitysharjat 

Tuote nro 1130 levitysharja 36”
Tuote nro 1140 asennusrauta 36”

Yksi harja riittää noin 3500 m2.

LITHURIN 
LEVITYSHARJAT
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Seuraavat testitulokset on saatu Japanin kansallisesta testauslaitoksesta (JIS)
Pintamateriaali Puristuslujuus N/mm2 Elastisuus moduuli N/mm2 Max venyvyys %
Linofog® Fix 5,3 29,8 18
Epoksi 58,3 2,9 2,2

JIS näytekappaleen koot 13x13x150 mm, tukien väli 100 mm, testinopeus 3 mm/minuutti.

Tartunta (N/mra2):
Pintamateriaali Primer Teräs Ruostumaton teräs Alumiini Betoni
Linofog® Fix Ei 3,8 4,3 2,9 1,7
 Kyllä 6,6 7,0 4,1 2,4

Epoksi Ei 3,1 4,2 1,6 1,9
 Kyllä 5,0 6,8 6,2 2,7

JIS K 6850 venytys ja kulutustesti.
Kulutustesti:
Pintamateriaali Kierrokset Kulumistulos 
Linofog® Fix 400 vähäistä kulumaa
 1000 0,1 mm
 1500 0,2 mm
Epoksi 400 2 mm lämpömuutosta alusta alkaen
 

KORJAUSAINE
LINOFOG® FIX

Lattiavaurioihin ja elämättömiin saumoihin 
Linofog® Fix on polyuretaanipohjainen, kaksikomponenttimassa johon 
lisätään hiekkaa. Linofog® Fix on kehitetty nopeisiin korjaukseen, 
siksi se kovettuu nopeasti ja kuivuu noin 2-3 tunnissa. Linofog® Fixin 
kerrospaksuus on 0-40 mm. Linofog® Fixiä käytetään pieniin vaurioihin ja 
epätasaisuuksiin. Tuotteen kemikaalien kestävyys ja testaustulokset alla.

Happo: 10 % rikkihappo Eläimet: rasva
 50 % fosforihappo  proteiini
 50 % H2CrO4  veri

Alkali: 1 % lipeä Kasvit: rasva
 1 % ammoniakki  proteiini
   sokeri
Suola: NaCl Öljy: raakaöljy
 Na2CO9  kevyt polttoöljy
 10 % NaHCO9  lamppuöljy   
   moottoriöljy   
                     (mineraali)
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Asennusohjeet:
1. Pinta pitää olla pölytön ja kuiva.
2. Levitä Linoprimer tasaisesti pinnalle.
3. Anna Linoprimerin kuivua n.3 tuntia (+14 - 18°C)
4. Sekoita 2,5 kg:n hiekkapussi Linofog® Fix  1,75 kg massan kanssa. Lisää kovetin 0,75kg, sekoita tasaiseksi massaksi vispilällä. (Tyhjennä 
kovetinpurkki huolellisesti).
5. Levitä seos teräsliipillä.
6. Anna seoksen kuivua noin 2 tuntia (+14 - 18°C)
7. Jos pinnan tulee olla esteettisesti kaunis, hio pinta 3-4 tunnin jälkeen hienolla hiekkapaperilla.

Menekki:
1 kg valmista materiaalia riittää noin 1m2 1,8 mm paksuisena. 

Pakkauskoko:
Linofog® Fix massa 1,75 kg, Linofog® Fix kovetin 0,75 kg, Linofog® Fix hiekkapussi 2,5 kg =1 annos/5 kg/3 litraa =1m2 9mm paksuisena. 

KORJAUSAINE
LINOFOG® FIX
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Sahaussyvyys
1/4 - 1/3 laatan
kokonaispaksuudesta

20 mm

SAUMAUSMASSA
LINOFOG® MIX

Linofog® Mix on vahva ja kestävä saumausmassa. Sen ominaisuuksia on 
erinomainen puristuslujuus ja elastisuus.

Linofog® Mix on polyuretaanipohjainen kitti, joka levitetään kittipuristi-
mella. Linofog® Mix toimii kylmissä lämpötiloissa, jopa -50°C asti. Se ei 
kuitenkaan siedä vettä tai kylmää asennuksen aikana. Linofog® Mix kes-
tää kemikaaleja hyvin. Ks lista alla.

Korkealaatuinen ja ammattitaitoinenkaan lattian teko ei aina riitä 
parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseen. Lattian halkeam-
ien välttämiseksi laatta joudutaan useasti sahaamaan ruutuihin. Ai-
kaisintaan 3 kuukautta sahauksen jälkeen saumat imuroidaan, prim-
eroidaan, saumataan ja lopuksi hiotaan.

Linofog® Mix käy myös halkeaman korjauksiin ja pieniin täyttöihin.

Happo:  10 % rikkihappo                      Eläi: rasva
   50 % fosforihappo  proteiini
   50 % H2CrO4                   veri

Alkaali:   1 % lipeä                      Kasvi: rasva
   1 % ammoniakki  proteiini
     sokeri
Suola:    NaCl       Öljy: raakaöljy
    Na2CO9   kevyt polttoöljy
   10 % NaHCO9   lamppuöljy 
     moottoriöljy

Katso erilliset asennusohjeet.

4 mm
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Ohjeet Linoprimerille
1. Laita Linoprimer oikean kokoisella pensselillä.
2. Anna Linoprimerin kuivua noin 3 tuntia (+14 - +18°C).
Linoprimer täytyy olla kuiva ennen saumausta.

Menekki
1 litra Linoprimeriä riittää noin 250 jm saumaa (4 mm leveä, 
20 mm syvä). 

ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi 
kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

ASENNUSOHJE
LINOFOG® MIX

Valmistelut
Materiaalin työstettävyysaika on noin 10 minuuttia!

1. Varmista, että sauma tai halkeama on pölytön ja kuiva.
2. Aseta tukkonauha 15-20 mm syvyyteen (ei tarvita halkeamakorjauksissa)
3. Suojaa pinta teipillä sauman molemmin puolin. 

Ohjeet Linofog® Mix
1. Ravista tuubia hyvin vähintään 30 sekuntia ennen käyttöä! 
2. Pidä tuubia kärki ylöspäin, poista tulppa ja kierrä sekoi-
tuskärki kiinni.
3. Laita tuubit puristimeen, pidä kärki ylöspäin ja purista ilmat 

pois tuubista.
4. Tarkista, että kitti on sekoittunut hyvin. Jos ei, ravista lisää.
5. Täytä saumat hiukan yli lattiapinnan,anna kuivua n.1-2 tun-
tia. 

 
Riittoisuus
0,45 kg riittää noin 7 m saumaa, joka on 4 mm levyä ja 20 
mm syvä. 
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Viimeistely

1. Leikkaa sauma lattian tasoon saumausveitsellä saippua vettä apuna käyttäen.
2. Hienomman lopputuloksen saavuttamiseksi, hio sauma hienolla hiekkapaperilla 
noin 2-3 tuntia levityksen jälkeen. 

ASENNUSOHJE
LINOFOG® MIX

HUOMIOITAVAA

Box 5,  421 21 V.Frölunda,  Sweden,  Tfn +46-31-298810,  
Fax +46-31-298876, export@lindec.se, www.concretefloor.com



ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei 
voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

SAUMAMASSA
LINOFLEX®

Tuotekuvaus:
Linoflex® 40 on yksikomponenttinen polyuretaanipohjainen massa, 
joka kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta ja muodostaa joustavan 
ja kestävän sauman. Tuote tarttuu hyvin useimpiin materiaaleihin.

Tekniset tiedot:
Olomuoto  Pasty
Väri   Harmaa
Tiheys +20°C 1.16 ± 0.05
Kiinteiden aineiden määrä (EN 827) > 93 %
Painuma (ISO 7390) Ei
Asennus lämpötila + 5 - +35°C
Nahottumisaika +23°C ja 50% ilm.suht.kost. 90 - 135 min
Kovettumisaika +23°C ja 50% ilm.suht.kost. 3 mm/24 h
Käyttölämpötila Noin 40
Modulus 100 % (ISO 8339) Noin 58 psi (0.4 MPa)
Venyvyys katketessa (ISO 8339) > 600 %
Lämmön kesto      -30 °C - +80 °C
Hapon ja emäksen kestävyys Kohtalainen
UV kestävyys Hyvä
Veden ja suolan kestävyys Erinomainen
Soveltuvuus vesiliukoisten maalien kanssa Kyllä
Soveltuvuus liuotinpohjaisten maalien kanssa Kokeiltava erikseen

Turvallisuus: 
Ei luokiteltu vaaralliseksi.

Menekki:
600 ml riittää noin 15 jm 4 mm leveää ja 10 mm syvää saumaa. 

Puhdistus: 
Työkalut pestään asetonilla ennen kuivumista. Kuivana mekaaninen poisto. 

Pakkauskoko ja varastointi: 
600ml pötköissä, 20 kpl/laatikko ja 720 kpl/lava. Säilyy 12 kuukautta alkuperäispakkauksessa +5°C - +25°C.

Asennusohjeet:
1. Pinnan täytyy olla puhdas, kuiva, pölytön, öljytön, vapaa kaikesta, joka voi huonontaa tartuntaa. Jos alustaa täytyy puhdistaa, käytä 

asetonia.
2. Levitä Linoprimer parantamaan tartuntaa.
3. Linoflex 40 voidaan asentaa paineilmapumpulla tai käsikäyttöisellä puristimella.
4. Asennuksen jälkeen, leikkaa sauma lattian tasoon.
5. Linoflex® 40 täytyy käyttää 24 tunnin sisällä pakkauksen avauksesta.
6. Älä käytä kylmemmässä kuin +5°C. Kylmissä olosuhteissa säilytä Linoflex®  huoneenlämmössä ennen käyttöä.
7. Vältä koskemasta kovettumattomaan materiaaliin. 
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SAUMA PRIMER
LINOPRIMER

Tuotekuvaus
Linoprimer on yksikomponenttinen, väritön polyuretaaniprimer, joka 
kovettuu ilmankosteudesta. Linoprimer imeytyy betoniin ja muodostaa 
hyvän tartuntapohjan Lindec saumakiteille. Linoprimeriä voidaan 
käyttää myös pintojen suojana joitakin kemikaaleja, happoja, alkaleja 
ja öljyjä vastaan.

Kuivumisaika on noin 3 tuntia +23°C ja 50% ilman suhteellinen kosteus.
Voidaan ylimaalata 3-5 tunnin kuluttua.

Menekki saumapohjusteena
(4mm levyä ja 20mm syvä)

Noin 250 metriä (1 litra). 

Menekki suurille pinnoille
Noin 5-8m2/litra.

Tekniset tiedot
Tiheys 1000 kg/m3

Massan kuivuus 35%
Väri Väritön
Näkyvyys Kiiltävä
Puhdistus Tinneri
Imetymissyvyys (K50) Noin 1.5 mm

Asennusohje saumoihin
Sauma täytyy imuroida huolellisesti.
Tarvittaessa sauman ympärykset teipattava.
Levitetään oikean kokoisella pensselillä.
Annetaan kuivua 3-5 tuntia ennen saumausta kokonaan kuivaksi.

Asennusohje laajoille pinnoille
Kaikki irtonainen poistettava pinnalta.
Kaikki mahdollinen sementtiliima on hiottava pois.
Huolellinen imurointi.
Levitetään telalla 1-2 kerrosta.
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INJEKTOINTIEPOKSI
CRACKTEC

Tuotekuvaus

Cracktec on erittäin matalaviskositeettinen  hartsipohjainen epoksi, 
joka ei sisällä liuottimia. Cracktec tarttuu erinomaisesti jopa kosteaan 
betoniin. Tämä mahdollistaa injektoinnin jopa kosteissa olosuhteissa.
Injektoidun sauman lujuus kosteissa olosuhteissa on yhtäläinen C30/37 
betonin kanssa. Matalan viskositeetin ansiosta tuote tunkeutuu syvälle 
halkeamiin.

Käyttö

Halkeamien ja kopojen liimaus.

Tekniset tiedot

Tiheys:     1200 kg/m3

Viskositeetti:     0.15pa-s
Puristuslujuus:                    95 Mpa
Taivutuslujuus:                    60 Mpa
Alhaisin kovettumislämpötila:  + 5-10 °C
Väri:                      Väritön
Työkalujen puhdistus:   Asetoni

Halkeamien injektointi laatoissa, jotka päällystetään 
uudella sementtipohjaisella päällysteellä

1. Leikkaa halkeama n.1/3 laatan paksuudesta tai raudoituksen yläpin-
taan

2. Puhalla sauma puhtaaksi paineilmalla
3. Huom! Cracktec tuubit täytyy ravistaa huolellisesti 30 sekuntia en-

nen käyttöä.
4. Pidä tuubi korkki ylöspäin, poista korkki ja ruuvaa sekoitusnokka kiinni.
5. Laita tuubit puristimeen, pidä tuubit ylöspäin ja purista ilma ulos tuubista.
6. Tarkista, että tuubista tulee ulos sekoittunutta materiaalia. Jos materiaali ei ole sekoittunutta,ravista tuubia lisää. V armista, että ma-

teriaali on aina sekoittunutta,  ennen kuin laitat sitä halkeamaan.
7. Täytä halkeama, anna Cracktecin laskeutua.
8. Kaada halkeamaan hiukan hiekkaa (tulee tuotteen mukana)
9. Toista vaiheet 7 ja 8 kunnes halkeama on täynnä. Kaada hiekkaa halkeaman päälle.
10. Kaavi pois ylimääräinen materiaali.
11. Anna kuivua noin 5-8 tuntia +14 - 18°C ja hio. 

HUOMAA
 

Sekoitustuubi ei toimi jos materiaali on kylmempää kuin +5°C. Tuotteen viskositeetti nousee kylmänä. Pidä Cracktec tuubit lämpimässä 
ennen käyttöä.
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PESU & YLLÄPITO
CONCRETE SOAP®

Tuotekuvaus:

Lindec Concrete Soap® on kehitelty betonipintojen,erityisesti 
kovabetonin ja timanttihiottujen pintojen pesuun ja tiivistykseen.
Lindec Concrete Soapia® käytetään päivittäiseen siivoukseen 
suojaamaan betonia väripoikkeamilta ja lialta. Säännöllisesti käytettynä 
Lindec Concrete Soap® antaa betonipinnoille luonnollista kiiltoa. Lindec 
Concrete Soap® ei jätä vesirantuja.

Päivittäinen siivous on erittäin tärkeää sekä lattian, että ihmisten 
hyvinvoinnin kannalta.
Lindec Concrete Soap® vähentää veden mukana tulevan lian 
imeytymistä ja mikrobien kasvua, ei tee pintaa liukkaaksi. Soveltuu 
käytettäväksi teollisuuslattioissa, työpajoissa, varastoissa jne. Voidaan 
käyttää myös paljon kalkkia erittävissä lattioissa.

Betonilattian kunnossapitämiseen täytyy käyttää vain suositeltavia 
siivousaineita. Liuottimia ja muita aggressiivisia kemikaaleja tulee 
välttää.
Parhaan käyttömukavuuden saavuttamiseksi, lattiat täytyy puhdistaa 
säännöllisesti siivouskoneella. Nylon puhdistuskiekot toimivat 
parhaiten betonilattioissa,poistaen kalkkia ja pinttynyttä likaa. Kun 
uusi lattia otetaan käyttöön,suosittelemme sen siivoamista mustilla 
puhdistuslaikoilla ensimmäisten kahden kuukauden ajan. Sen jälkeen 
voidaan käyttää punaisia laikkoja. Tuotetta voi käyttää myös käsin 
levitettynä, mutta niin ei saavuteta samaa puhdistustulosta.

Menekki:

Materiaalimenekki / m2 Concrete Soap®: Vesi: Puhdistuslaikka:

1.) Käsin pesu: 1 dl 5 litraa Moppi

2.) Puhdistus / tiivistys koneella: 1 litra 10 litraa Musta

3.) Päivittäinen siivous: 0,5-1 dl 10 litraa Punainen

Menekki noin 0,010 litraa päivittäisessä siivouksessa (3.)

Sisältö:
Valikoituja rasvahappoja ja dipropyleeni glykoli metyylinen eetteri.

Kuljetus ja varastointi:
Ei jäätymisvaaraa. Käyttökelpoista heti sulamisen jälkeen. Varastointiaika 2 vuotta avaamattomana ja lämpimässä.
 

Pakkauskoko:
25 litran muovipurkki.

Siivouslaikat: 
Art no 1360 musta 16”. Art no 1365 punainen 16”. Art no 1352 kiillotuslaikka (180)16”. Art no 1354 kiillotuslaikka (320) 16”.
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