
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.

Krav för behandling med Lithurin® Hard 
• Betongen skall vara minst 7 dagar gammal vid temp +14-18° och min 14 dagar vid     
  temp +10-13° före applicering  
• Min temp +5° på betongytan (motsvarar temp +10° i luften) 
• Ytan skall vara fri från föroreningar 
• Vid behandling av gamla golv skall ytan slipas ren före applicering 
• Lithurin® Hard måste torka innan Lithurin® Dens/Seal skall appliceras

Lithurin® Hard
Lithurin® Hard är en djupt penetrerande fluathärdare som reagerar och stärker 
ytstrukturen på betongytor. Lithurin® Hard är ett pregneringsmedel och bildar ingen
ytfilm.
Lithurin® Hard är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg. Betongen blir 
mer motståndskraftig mot nötning och ytbelastning. En engångsapplikation ger ett 
långvarigt skydd. Lithurin® Hard är godkänt för att användas på betonggolv inom 
livsmedelsindustrin.

Användningsområde
1 x Lithurin® Hard som betonghärdare före Lithurin® Seal, för att ökad slitstyrka/
beständighet. 
2 x Lithurin® Hard som härdare för betongytor utomhus 
1 x Lithurin® Hard som betonghärdare vid diamantslipning. Appliceras efter grovs-
lipning, och ger en hårdare betongyta. Med en hårdare yta framträder glansen i ytan 
tidigare jämfört med en obehandlad yta (kostnadseffektivt).

Miljöfördelar Lithurin® Hard 
• Max VOC mindre än 10g/l 
• Vattenbaserad 
• Luktfri 
• Eliminerar damm från betong, vilket medför bättre luftkvalitet

Fördelar Lithurin® Hard 
• Maximalt nötningsmotstånd 
• Ingen rengöringsspoling  
• Beständigt – en engångsapplikation ger långvarigt slitskydd 
• Snabb torktid – torr efter 30 minuter, vid temp +15-18° 
• Kan användas på ny eller befintlig betong, inomhus och utomhus

Utrustning som behövs 
• Mjuk borste eller mopp 
• Vattenkanna
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