
Instruktioner för Lithurin® I
1. Lithurin® l spädes med lika delar vatten 1:1.
2. Arbeta in materialet i ytan med mjuk borste för att få god 
absorption.
3. Fördela Lithurin® I flödigt över ytan tills alla pölar är borta. 
Sopa igen eventuella fotspår.
4. Låt torka.
Dagen därpå kan Lithurin® IIS appliceras
Under vissa förhållanden t ex. låga temperaturer, blir absorp-
tionstiden längre och vid högre temperaturer blir absorp-
tionstiden kortare.

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.

LÄGGNINGSINSTRUKTION
LITHURIN® I & LITHURIN® IIS

Krav för betongytor
• Minimum 7 dagar gammal betong (Lithurin® I) med temperaturer på +14 till 18°C och mini-

mum 14 dagar vid temperaturer på +10 till 13°C innan applicering. 
• Temperaturen på ytan får ej vara lägre än +5°C, vilket motsvarar ca +10°C i luften. Under den 

temperaturen suger betongen mindre material och förlänger tork och härdningstiden. 
•  5-10 dygn i +14 till 18°C innan vattenbeständig.
• Ytan skall vara ren och fri från föroreningar. Vid behandling av gamla golv skall ytan slipas 

ren innan applicering.
• Undvik vatten på golvet de första 5 dygnen vid temperaturen om ca +10°C.

Förberedelse av yta
• Rengör ytan noggrant med dammsugare, kombiskurmaskin (låt torka ordentligt innan be-

handling).

Instruktioner för Lithurin® IIS
Kan appliceras så snart den första behandlingen med Lithurin® I 
har torkat. 
1. Arbeta in materialet i ytan med mjuk borste för att få god ab-
sorption. Håll ytan fuktig (vid +10-12°C) i ca 15-20 minuter. Om 
ytan börjar torka, blöt den med mer Lithurin® IIS. Se till att ingen 
del av ytan torkar under absorptionstiden. Materialet blir klibbigt 
om det tar för lång tid, speciellt vid högre temperaturer.

Åtgång
• Maskinglättad yta: cirka 0,10 liter per m2; 
• Ej maskinglättad yta: cirka 0,2-0,4 liter per m2.

2. Avlägsna överskottsmaterial med en gummiraka, medan ma-
terialet fortfarande är flytande.
3. Applicera därefter ett tunt lager med Lithurin® IIS med en mjuk 
borste eller mopp. Obs!  Vid andra appliceringen skall endast ett 
tunt lager appliceras.
4. Bearbetas enklast med steg 1 till 3 i etapper om 100 m2  åtgån-
gen (per person).
För att betongytan skall få rätt mängd material, skall instruk-
tionen ovan följas.
Under vissa förhållanden t.ex. låg temperatur, kraftig vind etc., 
blir absorptionstiden längre och vid högre temperatur blir ab-
sorptionstiden kortare.

Åtgång
• Maskinglättad yta: cirka 0,125 liter per m2; 
• Ej maskinglättad yta: cirka 0,2-0,4 liter per m2. 
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