
Instrucțiuni pentru Lithurin® I
1. Diluați Lithurin® I cu apă 1:1
2. Turnați şi întindeți lichidul pe pardoseală cu o perie moale, 
pentru a asigura o absorbție bună.
3. Întindeți lichidul pe toată suprafața si periați, asigurându‐
vă că lichidul nu bălteşte si că nu au rămas urme de paşi.
4. Lăsați să se usuce. Aplicați Lithurin® IIS în ziua următoare.
În anumite condiții, spre exemplu atunci când tempera-
tura e joasă, timpul de absorție e mai lung (şi mai scurt la 
temperatură mai ridicată).
Consum

ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice şi manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului în 
care produsele sunt amestecate şi aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, şi prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici un fel 
pentru aceste operaţii. Singura sa responsabilitate priveşte calitatea produselor la momentul livrării.

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE
LITHURIN® I & LITHURIN® IIS

Cerințe pentru beton 
• Beton turnat de minimum 7 zile (Lithurin® I) luând în considerare o temperatură de 14 ‐ 18 °C, 
şi de minimum 14 zile luând în considerare o temperatură de 10 ‐ 13 °C. 
• Temperatura suprafeței pardoselii nu trebuie sa fie mai mică de + 5 °C, ceea ce echivalează cu 
aprox  + 10 °C temperatura atmosferică. Sub această limită de temperatură, betonul absoarbe mai 
puțin  material, ceea ce prelungeşte timpul de întărire. 
• Pardoseala nu trebuie să fie acoperită de praf, sau să conțină urme de grăsime şi de solutie 
antievaporantă (curățare prin şlefuire). 
• Păstrați pardoseala uscată in timpul primelor 5 zile după aplicare, luând în considerare o 
temperatură de + 10 °C.

Pregătirea suprafeței
• Curățați minuțios suprafața cu un aspirator, sau o maşină de spălat (lăsați suprafața să se usuce 

înainte de aplicarea tratamentului).

Instrucțiuni pentru Lithurin® IIS
Poate fi aplicat de îndată ce suprafața tratată cu Lithurin® I s‐a 
uscat.
1. Turnați şi întindeți lichidul pe pardoseală cu o perie mo-
ale, pentru a asigura o absorbție bună. Mențineți pardoseala 
umedă timp de 15‐20 minute (la + 10‐12 °C). Dacă pardoseala 
începe să se usuce, turnați şi aplicați mai mult Lithurin® IIS. 

• Pardoseli finisate/sclivisite mecanizat - aprox 0,10 l/m2.
• Pardoseli nefinisate/ne‐sclivisite mecanizat - aprox 0,2‐0,4 l/m2.

Asigurați‐vă că nici o parte a pardoselei nu se usucă în timpul peri-
oadei de absorbție.  Dacă perioada de absorbție se prelungeşte, 
lichidul va deveni lipicios, în special la temperaturi mai ridicate.
2. Îndepărtați tot excesul de material cu o racletă de cauciuc, cât 
materialul este încă în formă lichidă.
3. După aceea, aplicați un strat subțire de Lithurin® IIS cu o perie 
sau o mătură pentru a crea o peliculă subțire pe suprafață. Pen-
tru a vă asigura că pardoseala absoarbe cantitatea adecvată 
de Lithurin® IIS va trebui să urmați toate instrucțiunile. 
NB ! În anumite condiții, spre exemplu când temperatura e joasă, 
timpul de absorție e mai lung (mai scurt la temperaturi mai ridi-
cate)

Consum 
• Pardoseli finisate/sclivisite mecanizat - aprox 0,125 l/m2.  
• Pardoseli ne‐finisate/ne‐sclivisite mecanizat - aprox 0,2‐0,4 l/m2.
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