
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.

Lithurin® I
Pinta on aivan valkoinen?
1. Pinta ei ole ollut puhdas ja Lithurin® I on reagoinut irtopölyn 

kanssa.
2. Liikaa materiaalia.Betoni ei ole imenyt kaikkea ja Lithurin® on 

kuivunut pinnalle.
3. Pinta on kiinni. Jälkihoitoainetta ei ole poistettu.

Valkoisia laikkuja?
•  Liikaa materiaalia lammikkoina jotka ovat kuivuneet pinnalle.

Ratkaisu; Hankaa valkoinen pois pinnasta puhtaalla vedellä ja 
mustalla puhdistuslaikalla niin pian kuin mahdollista.

Lithurin® IIS
Pinta on matta?
• Lattia ei saanut tarpeeksi materiaalia.

Vaatimukset vastavaletulle lattialle
• Juuri valettu ja hyvin liipattu koneellisesti.

Ohjeet Lithurin® IIS jälkihoitoaineena tai yksiosainen käsittely 
vanhalle lattialle.
Uudet lattiat: Lisää aine heti pinnan teon jälkeen.
Vanhat lattiat: Lisää huolellisen puhdistuksen jälkeen (katso pinnan valmistelu).  

1. Levitä aine pehmeällä harjalla. Pidä pinta märkänä 15-20 minuuttia. Jos pinta alkaa 
kuivua, lisää Lithurin® IIS:ää. Varmista, ettei mikään kohta pinnasta kuivu imeytysai-
kana.
2. Poista ylimääräinen materiaali siivousmopilla materiaalin ollessa vielä nestemäistä.
3. Lisää vielä ohut kerros materiaalia harjalla tai siivousmopilla.

Jotta varmistutaan materiaalin oikeasta menekistä,näitä ohjeita tulisi noudattaa.

Kylmissä olosuhteissa imeytysaika on pitempi ja lämpimissä lyhyempi.

Menekki
• Konehierretyt pinnat, noin 0,15 litraa/m2

ASENNUSOHJEET
YKSIOSAINEN KÄSITTELY 

LITHURIN® IIS

Ratkaisu; Lisää Lithurin® IIS:ää uudelleen (0,05-0,08 litraa/m2). 

Pinta on täysin valkoinen?
1. Liikaa materiaalia, joka ei ole imeytynyt, vaan kuivunut 
pintaan. 
2. Pinta on kiinni. Jälkihoitoainetta ei ole poistettu.

Valkoisia laikkuja?
• Materiaali on kuivunut lätäköihin.

Ratkaisu; Hankaa valkoinen pois pinnasta puhtaalla vedellä ja 
mustalla puhdistuslaikalla niin pian kuin mahdollista.

P.S.! Älä koskaan levitä Lithurin® IIS:ää pinnalle, 
jos Lithurin® I:stä on jäänyt valkoista, koska laikku jää sinne, 
eikä sitä voida poistaa.

HUOMAA SEURAAVAA!
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