
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.
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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.

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.

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).

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


