
ab lindec® se snaží poskytovat správné informace o technických vlastnostech a použití materiálu. Nicméně, vzhledem k tomu, že ab lindec® nemůže 
kontrolovat proces přípravy a aplikaci materiálů, stejně jako podmínky pro aplikaci, ab lindec® neodpovídá. 
ab lindec® je zodpovědný pouze za kvalitu výrobku v době dodání.

Lithurin® I
Povrch je úplně bílý?
1. Povrch byl oprašený před aplikací - Lithurin® vstupuje do reakce s 

betonovým prachem;
2. Příliš mnoho materiálu,podlaha není schopná absorbovat kapalinu 

(roztok) jelikož zaschlá na povrchu;
3. Povrchové póry jsou uzavřeny (možná byla ovlivněná impregnací);
Bílé skvrny na povrchu?
• Příliš mnoho materiálu, tvoří kaluže, které vysýchají na povrchu;

Řešení: Pokud možno, je potřeba co nejdříve vyčistit povrch štětcem 
nebo čisticím strojem a čistou vodou. 

Požadavky na nové betonové podlahy:
• Čerstvě položená betonová podlaha.  

Návod Lithurin IIS pro postupné nanesení vodotěsné 
impregnace na nově položené podlahy,  
a také jako posilujicí impregnace pro staré podlahy:

(Nová podlaha) Aplikujte ihned po konečném (finálním) natírání. 
(Staré podlahy) Aplikujte po důkladném čištění (viz Příprava povrchu).

1. Naneste materiál jemným kartáčem a stále vtírejte pro zlepšení absorpce. Nechte povrch 
vlhký po dobu 15-20 minut (při +10-12 °C). Pokud povrch začne schnout, se musí nalít 
více Lithurin® IIS. Ujistěte se, že v průběhu zpracování formace nezůstaly suché skvrny. Při 
dlouhodobém zpracování se materiál může stát lepkavý, zvláště při vysokých teplotách.
2. Gumovou stěrkou se odstraní většina materiálu, dokud je to v kapalném stavu.
3. Naneste tenkou vrstvu Lithurin® IIS kartáčem nebo mopem pro vytvoření povrchového 
povlaku.

Postupujte podle pokynů k zajištění řádného toku materiálu. Při nízkých teplotách se roztok 
absorbuje déle, narozdíl od vysokých teplot.

Spotřeba:
• Povrch, pomocí strojů: cca 0,15 l/m2.

Lithurin® IIS
Povrch betonu je matný?
• Používali jste příliš málo materiálu;

Řešení: Naneste vrstvu Lithurin® IIS, použíjte polovinu 
požadovaného množství (od 0,05 do 0,08 l/m2). 

Povrch je úplně bílý?
1. Bylo aplikováno příliš mnoho materiálu, beton není schopen 

absorbovat veškerou tekutinu, je vyschlá na povrchu;
2. Povrchové póry jsou uzavřeny (možná byla ovlivněná 

impregnací);
Bílé skvrny na povrchu? 

• Příliš mnoho materiálu, vytváří se kaluže, schnou na povrchu;

Řešení: Pokud možno co nejdříve vyčistěte povrch pomocí 
štětce nebo čisticího stroje a čisté vody. 

Pozor!  Před zpracováním povrchu impregnací Lithurin IIS, 
nezapomeňte odstranit případné usazeniny z Lithurin I. Po 
impregnaci Liturín® IIS a Lithurin® I jde velmi těžko odstranit. 

UPOZORNĚNÍ!
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