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TACK VARE EGEN PRODUKTION KAN VI LOVA 

högsta kvalitet till marknadens 
konkurrenskraftigaste priser.

Installerat på mer än 45 000 000 m2  betonggolv.



HÅRDBETONG 
HERKULIT® STRÖ

Varför skall man välja Herkulit® hårdbetong?
• Herkulit® strö ökar avnötningsmotståndet (slitage motstånd) med upp 

till 70 ggr gentemot en vanlig C 25/30 betong (Europeisk standard 
206-1). 

• Herkulit® strö är självpolerande, - ju mer slitage, desstu bättre ytfinish
• Herkulit® strö (ljusa) är ljusreflekterande.
• Herkulit® strö samlar inte truckhjulsmärken.
• Herkulit® strö kan ersätta epoxi och polyuretan färg och motstår avnöt-

ning bättre och är enkelt att underhålla.
• Herkulit® strö appliceras direkt på nyligen lagd, färsk betong, därför 

förkortas tiden dramatiskt in jämförelse med andra typer av beläggn-
ingar såsom epoxi och polyurethane.

• Herkulit® strö innehäller ingen metall ballast och kan därför inte rosta.
• Herkulit® strö står emot fett, vissa lösningsmedel och låg alkaliska lös-

ningar.
• Herkulit® strö är halkfritt, och enkelt att underhålla.
• Mer än 20 000 000 m2 Herkulit® har blivit installerat världen over.

Herkulit® Strö är ett färdigblandat material som appliceras på nylagda 
och fuktiga betongytor. Herkulit® består av tvättad, special graderad 
kvarts, Dynagrip och specialcement som baserats på portlands cement 
som har hög styrka även i små mängder. Detta ger minskad risk för yt-
krackilering och kalkutfällning.
Vid sättmått upp till 15, rekommenderas en C 28/35 och vid sätt mått 15 
eller mer, rekommenderas en C 30/37 som underbetong.

En annan stor fördel är att Herkulit® absorberar fukt betydligt fortare 
och ger därför mycket bättre resultat än andra liknande produkter som 
används på ytor med höga krav på slitstyrka och hållfasthet. 

Avnötning
Det största angreppet på betong är avnötning antingen genom slitage av bilar, maskin, truckar, eller gångtrafik. Oberoende test resultat 
visar att Herkulit® strö ökar avnötnings motståndet med upp till 15 gånger mer än kraven enligt BS (British Standard) samt SP (Statens 
Provning Anstalt). Herkulit® motsvarar minimum en C80/90 betong (avnötning). Se tabell nedan;

Historia
Över 20 000 000 m2 betonggolv har gjorts 
med Herkulit® i över 50 år och i över 30 
länder. Leverans förtroendet, har vi bl.a 
från; Volvo, IKEA, SAAB, och Coca Cola mfl.

Golv att behandla?
• Produktion och lager lokaler
• Distribution center
• Butiker och shopping center
• Flyg, tåg och bussterminaler
• Verkstäder och magasin
• Garage och parkeringshus 

Att lägga Herkulit® Strö 
Herkulit® strö, strös över färsk och fuktig be-
tong och skuras sedan in i ytan och bildar 
därav en homogen platta (enskikts beläggn-
ing) Herkulit® strö appliceras  enklast med en 
s.k. strövagn eller strö utläggare. Se separat 
läggnings instruktion.

Betongkvalitet enligt 
EU standard SS EN 206-1

Avnötning efter 1600 varv i 
mm, (max 0,20 mm)

Avnötning efter 2850 varv i mm, 
(max 0,20 mm)

Avnötning Din Böhme  
cm2/50 cm3, (max 7,0)

Concrete C25/30 0,80

Concrete C32/40 0,40

Concrete C40/50 0,20

Herkulit® Strö  200 0,01 0,04 4,3

Herkulit® Strö  100 0,05 5,2

Krav BS 8204:part 
2/ASTM 169-A, 
British/USA 

Krav SS 137241, 
Swedish 

Krav DIN Böhme 
18560, Tyskland

+
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LÄGGNINGSINSTRUKTION 
HERKULIT® STRÖ

Herkulit® Strö läggnings instruktion (manuellt med strövagn)

1. Lägg ut underbetongen så plant och jämnt som möjligt. Observera att ett lägre ”sätt-mått” i 
underbetongen ger en bättre vidhäftning och minskar färgskillnaderna. 

2. När ytan är beträdbar och ”fotavtrycket” är ca 1 mm, skall Herkulit®en appliceras. Genom att 
applicera så sent som möjligt, minskar risken för missfärgning.

3. Förskura  ytan, innan applicering av Herkulit® Strö, applicera därefter ut ca 2,5 kg per m2 så 
jämnt som möjligt med strövagn. Låt sedan Herkulit®en suga fukt från underbetongen och 
skura därefter in Herkulit®en i ytan med skurskiva.

4. Efter andra skurningen appliceras de återstående ca 2,5 kg per m2 så jämnt som möjligt med 
strövagn. Låt sedan Herkulit®en suga fukt från underbetongen (Herkulit®en skall genomfukta i 
mellan minimum 5 minuter och maximalt 15 minuter).

5. Efter det att Herkulit®en har genomfuktat, skura med skurskiva, minst 5-6 gånger i båda riktningarna för bästa planhet och 
ytfinish. Använda Allen “composite” skurskiva,  vid ljusare kulörer (se maskin program). 

6. Slutligen skall ytan glättas med glättarblad minst 3-4 gånger i båda riktningarna. 

7. Direkt efter sista glättningen, applicera Lithurin® IIS (vatten baserat)  åtgång 0,15 lit per m2 alternativt Lindolit® W krympspärr 
(vattenbaserad) med åtgången 0,07 liter m2 (koncentrat) baserat på spädning med vatten 1:3 i kombination med vatten och 
plastfolie som påföres dagen efter gjutning.

Före golvet används, rekommenderar vi en städning och impregnering med Lindec´s Betong Såpa i en kombiskurmaskin 
(skrubbar och våt dammsuger) med en svart skurnylon. Åtgång; 0,10 liter per m2 (koncentrat) spädd med vatten 1:10. Vid daglig 
städning är åtgången 0,010 liter per m2. Behandlingen ger en impregnering och ökar glansen.

Underbetong kvalité rekommendationer när hårdbetong strö används;
Vid sättmått upp till 15, rekommenderas en C 28/35 betong.
Vid sätt mått 15 eller mer, rekommenderas en C 30/37 betong.

 

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.
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LÄGGNINGSINSTRUKTION 
HERKULIT® STRÖ

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.

Hur kan en bättre och jämnare färg uppnås, när man arbetar med Herkulit® Strö?

Det är viktigt att komma ihåg att underbetongen innehåller olika sorters ballast, cement, vatten och tillsatsmedel. Mer eller 
mindre kommer betongleveranserna att variera,  detta kommer också påverka den slutliga resultatet. Det att svårt att styra 
detta till 100%, men nedan finner Ni några punkter som kan ge ett bättre resultat.

1. Se till att betongen är av god kvalitet. Lägre VCT och högre cement innehåll av god kvalitet kommer att minska eventuella 
problem.

2. Försök applicera Herkulit® Strö så sent som möjligt.

3. Vid användning av plastfolie och vatten, se till att plasten ligger kvar under de första 7-14 dagarna samt att det täcker hela 
golvet under den tiden. 

4. Undvik att gå på nylagd Herkulit® med smutsiga skor. Detta är extra viktigt på ljusare färger (vit, gult, ljusgrått och beige). 

5. Undvik skurskivor och glättarblad av sämre kvalitet, dessa kan avge brännmärken som förmörkar ytan. Använd ”Allen Com-
posite” skurskivor på ljusa kulörer. Se kapitel “Allen Compodisk” för mer information. 

6. Handverktyg, skurskivor och glättarblad skall vara rena och fria från betongrester. 

7. Vid arbete med bensin/diesel drivna maskiner, tanka inte på det nylagd betong. 

8. Undvik alltför hård skurning och glättning, framför allt på ljusa golv.

Observera att eventuella färgskillnader inte påverkar kvalitén. Det är bara en kosmetisk skillnad och materialet kommer inte bli 
sämre eller svagare .

Box 5,  421 21 V.Frölunda,  Sweden,  Tfn +46-31-298810,  
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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 ans-
varig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.
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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 ans-
varig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.

“VÅTT-I-VÅTT“ SYSTEM
HERKULIT® 0 - 4

Beskrivning: 
Herkulit® 0-4 kan användas som så kallad ”vått i vått” system eller som 
hårt tillslag när man blandar med cement på arbetsplatsen. Herkulit® 
0-4 är gjort av den bästa möjliga kvalité av kvarts, tvättad och torkad 
för att ta bort rest produkter, smuts och fukt när man blandar med ce-
ment. Om önskas, kan Herkulit® 0-4 också bli levererat med extra hårda 
tillslag.

För att uppnå ett tillfredställande resultat vid läggning av Herkulit® 0-4 
mm i så kallat ”vått i vått” system, är det viktigt att underbetongen är 
ordentligt blandad och utlagd. Ytan och strukturen på plattan är av 
avgörande betydelse för vidhäftningen av topskiktet. Vanligtvis krävs 
en C28/35 betong om konstruktören inte kräver mer.

Krav:
För att uppnå optimalt resultat med Herkulit® 0-4mm måste underbe-
tongen uppfylla följande grundförutsättningar: 

Ytan på underbetongen:
Underbetongen, vanligtvis vakuumsugen eller vattenreducerad med 
hjälp av naftalen baserad flytmedel, skall vara jämn och av god kvalitet. 
Vid sättmått upp till 15, rekommenderas en C 28/35 betong. Vid sätt 
mått 15 eller mer, rekommenderas en C 30/37 betong.
    

Planhet:
Underbetongen skall läggas så jämnt som möjligt så att tjockleken på 
Herkulit® 0-4 mm kan hållas innanför de angivna toleranserna (8-10 mm 
tjockt).

Läggningsinstruktion ”vått i våt” 
system per 10 mm och m2:

1. Lägg ut underbetongen så jämnt som möjligt. Det är en fördel att använda Linoflyt vattenreducerare eller vakuumsugning. 
2. När ytan är beträdbar, skura med skurskiva i båda riktningar. 
3. Blanda Herkulit® 0-4, Portland CEM 1, Naphthalene baserat flytmedel och vatten i en stor blandare enligt följande proportioner: 50 
kg Herkulit® 0-4 mm, 25 kg Portland cement med VCT 0,36-0,38 och 0,7-1% Naphthalene baserat flytmedel. Blanda tills dess att konsist-
ensen är jämn. 
4. Applicera blandningen 10mm tjockt med en vibrerande balk. 
5. Skura ytan med skurskivor i båda riktningar minst 5-6 gånger. 
6. Bearbeta därefter ytan med glättarblad i båda riktningar minst 4-5 gånger. 
7. Applicera Lindolit® eller Lithurin® krympspärr direkt efter glättning. 
8. Om ytan behandlats med vattenbaserad Lindolit® utspädd med vatten 1:3, skall man följande morgon applicera rikligt med vatten 
och därefter täcka hela ytan med plastfolie. Denna skall ligga kvar minst 7-14 dagar.

Åtgång ”vått i vått” system per 10 mm och m2: 
15 kg Herkulit® 0-4mm, 7,5 kg Portland cement CEM 1 och 0,3 kg färgpigment (om så önskas)
Vatten (VCT 0,36-0,38), ≈0,07 kg Naphthalene baserat flytmedel

Åtgång som så kallad ” topping”: (blandas på arbetsplatsen)
2,75 kg Herkulit® 0-4 mm
1,25 kg Portland cement CEM 1
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Allmänt

Framför allt används Herkulit® på golv där man har höga krav på 
slitstyrka, enkel skötsel, god långsiktig ekonomi, och önskar rustikt 
utseende. 
Herkulit® används främst i Industrin, köpcenter, offentliga lokaler, 
gallerier, kontor och parkeringsgarage.

Herkulit® S400 är ett miljövänligt naturmaterial. Materialet är inte 
diffusionstätt och kan inte vattenskadas det är dessutom anti-statiskt. 
Läggningsarbetet sker utan att miljöfarliga tillsatser används.
Herkulit® S400 är ett 15-25 mm slitlager som binder till såväl gammal 
som nybrunnen betong. Slitlagret är utformat för att fungera utan 
problem i extrema industrimiljöer eller i lokaler där hygienen är viktig. 
Denna typ av golv håller normalt i mer än 30 år även på platser som är 
tungt trafikerade av t.ex. truckar. 
Golv i gamla lokaler förnyas genom att beläggas med Herkulit® S400. 
Slitlagret kan användas för att förnya ett helt utslitet golv eller för att 
uppgradera en lokal. I bägge fallen är golvrenovering ett kvalitativt, 
praktiskt och kostnadseffektivt alternativ till att plocka ut befintligt 
betonggolv.  
Herkulit® S400 hindrar klorider och andra skadliga ämnen från att tränga 
in i underbetongen. (Herkulit® S400 fungerar som ett miljövänligt skydd 
för underbetongen.) Vid reparation av befintliga betongytor stoppas 
karbonatiseringen och nedbrytning av konstruktionsbetongen. 
Produkten är dessutom helt frostbeständig.

Installationen skall göras av en kompetent och erfaren installatör 
Slitlager som läggs på en fogfri underbetong ger en perfekt och 
problemfri golvbeläggning. Denna vinnande kombination minskar behovet av golvfogar med upp till 80 % jämfört med vanliga golv 
och minskar därigenom även framtida reparations- och underhållskostnader.
Fogfri underbetong kan skapas genom att betongen och arbetet anpassas för att optimera betonggolvets funktion istället för att 
kompromissas på grund av byggkonstruktion och läggningsteknik. 
Att gjuta undergolvet tidigt i byggprocessen och belägga ytan i inomhusmiljö i slutet av bygg- processen möjliggör detta. Det säkrar 
också toleranser och ytfinish som är direkt styrda av miljön de utförs i. Metoden sparar både tid och pengar.

Projekteringsanvisningar

Arbetets utförande:
Arbetet kan grovt indelas i fem huvudmoment
- Blästring
- Läggning
- Skurning, glättning
- Efterhärdning
- Behandling

Villkor på arbetsplatsen:
Vid läggning av platsgjuten Herkulit® måste arbetsstället vara varmt, minst +10°C på betongytan, och fritt från dropp och drag.

Tekniska data:
Följande egenskaper är typiska genomsnittsvärden och får inte betraktas som minimum eller karakteristiska värden. Alla egenskaper 
är vid +20°C.

HÖG PRESTANDA BETONG
HERKULIT® S400

Box 5,  421 21 V.Frölunda,  Sweden,  Tfn +46-31-298810,  
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HÖG PRESTANDA BETONG
HERKULIT® S400

Beläggningstyp Herkulit® Special 2-4:

Tryckstyrka i N/mm² efter 28 dygn 95 N/mm²
Böjdraghållfasthet i N/mm² efter 28 dygn 15 N/mm²
Slitningsstyrka efter DIN 52108 Böhmen – värde i cm³/50 cm² <4

Beskrivning:
För att uppnå ett tillfredsställande resultat vid utläggning av Herkulit® S400 
är det viktigt att underbetongen är av god kvalitet. Underbetongens yta och 
struktur är av avgörande betydelse för vidhäftningen av toppskiktet. Om det 
är tveksamt huruvida underbetongen kan leva upp till ställda krav, bör man 
utföra provläggning, draghållfasthetsprov, eller eventuellt borra ut kärnor för 
närmare analys.

Krav:
För att försäkra sig om att Herkulit® S400 kan fungera optimalt, skall 
underbetongen uppfylla följande krav:

Vidhäftning:
Draghållfastheten i ytan skall vara 1,5 MPa (15 kg/cm²) vid 
utläggningstillfället av Herkulit® S400. (För mer info begär Ytpreparerings 
underlag)

Ytan:
Ytan skall ha en struktur motsvarande minimum 2 mm/max 30 % av 
översta lagrets tjocklek. 
Ytan skall vara fri från slam och cementfilm samt föroreningar.

Planhet:
Underbetongen skall ha en planhet så att tjockleken på Herkulit® S400 
kan hållas innanför de angivna toleranserna (15-25 mm).

Vägledning:
Om underbetongen har en tryckhållfasthet om minimum 35 N/mm² och i 
övrigt är av god kvalitet och fri från föroreningar, kan ovan nämnda krav om 
vidhäftning förväntas uppfyllas efter fräsning alt blästring och rengöring av 
ytan.

Vid ny produktion:
Lägg ut underbetongen med hjälp av vibrering för att på så vis få en jämn och likartad yta. Överarbeta inte så att slam uppstår på 
ytan av underbetongen. Betongens konsistens och läggningsmetod påverkar direkt ythållfastheten. Vid lättare betong konsistens 
måste man kompensera med högre betongkvalitet. Eventuellt fall mot brunnar skall utföras i underbetongen före utläggningen 
av topplagret. Planheten på underbetongen skall vara sådan att Herkulit® S400 ligger innanför de acceptabla toleranserna (värde 
15-25 mm).

Ytan skall bearbetas så att fräsning/blästring (fin skurad yta)

Använd aldrig vax eller lösningsbaserad krympspärr på underbetongen. 

Före utläggning av underbetongen skall alla detaljer i golvkonstruktionen vara bestämda. Underbetongen skall ligga på ett plant 
och stabilt bärlager, som skall tåla de belastningar som överförs därpå. 

Avjämning:
Vid utläggning av Herkulit® S400 skall ytan kring fogar och sprickor vara så jämn som möjligt.
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HÖG PRESTANDA BETONG
HERKULIT® S400

Fogar:
Herkulit® S400 golv binder till underbetong och har inga egna krav på fogar.

Fogar i underbetong:
Vi rekommenderar att såga spår i Herkulit® S400 beläggning över gamla fogar 
som rör sig. Eventuella sprickor som rör sig i underbetong bör injekteras. 

Fräsning/blästring:
Fräs ytan. Ytstrukturen skall motsvarande minimum 2 mm/max 30 % av översta 
lagrets tjocklek alt blästra ytan. Ytan skall vara fri från slam och cementfilm. 
Fräsning/blästring skall göras över hela ytan, också i områden vid väggar, 
pelare etc. Om maskinerna inte kan nå ända ut i kanterna skall detta utföras 
för hand. Innan fräsning/blästring av existerande underbetong skall eventuella 
lagningar av sprickor, kantresning, gamla fogar etc. utföras.

Rengöring av ytan:
Efter fräsning skall betongen rengöras grundligt; dammsugning, 
högtrycksspolning etc., beroende på ytans renhet och struktur.

Vattning och övertäckning:
Om underbetongen inte är vattenmättad efter rengöringen skall den 
förvattnas. Beroende
på temperaturförhållanden och betongens täthet rekommenderas det att 
påbörja vattningen 8-24 timmar före utläggning av primen. Täck av ytan i takt 
med gjutningen. Finns det fritt vatten på ytan skall ytan våtsugas före primning.

Färg:
Grundfärg: grå. Färgpigment tillsätts för annan kulör.

Färgval: 
Val av Herkulit® färg kan göras fritt. Ta hänsyn till är att cementbaserade 
produkter som pigmenteras inte kan jämföras med färgkoder för målarfärg.

• Ljusa färger bör undvikas på ytor som ofta smutsas ner.

Fogar, mönster:
Kan sågas och fyllas efter önskemål

Skydd av färdiga ytor:
Herkulit® S400 ytor som färdigställts innan bygget är färdigt bör efter avsyning 
skyddstäckas och hållas skyddade under slut installationen. Herkulit® S400 är 
betong och suger därför åt sig både vatten och vattenburen smuts i början. 
Täckmaterialet bör vara tätt och icke färgande, t.ex. mjölkpapp.

Ytbehandling:
Under den första brukningstiden sker en naturlig kalkutfällning ur materialet, 
vilket ger en matt yta. För att ta bort detta behandlar man ytan direkt efter 
krympspärrsfolien tas bort. Till detta använder man Lithurin® I & II Wash i 
kombiskurmaskin som tar bort en större mängd kalkutfällning och impregnerar 
ytan. (Se städinstruktioner för mer information)
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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 ans-
varig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.

HÖG PRESTANDA BETONG
HERKULIT® S400

Städning:
Städa golven med golvsåpa typ Betongsåpa®. I takt med den regelbundna, 
normala städningen försvinner gråheten (kalkutfällningen) och Herkulit® S400 
ytorna blir mer vätska avvisande och får sin färdiga lyster. (För mer info se 
skötselanvisningar)
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HÖG PRESTANDA BETONG
HERKULIT® S200

Allmänt

Framför allt används Herkulit på golv där man har höga krav på slitstyrka, 
enkel skötsel, god långsiktig ekonomi, och önskar rustikt utseende. 
Herkulit används främst i Industrin, köpcenter, offentliga lokaler, gallerier, 
kontor och parkeringsgarage.
Herkulit S200 är ett miljövänligt naturmaterial. Materialet är inte 
diffusionstätt och kan inte vattenskadas det är dessutom anti-statiskt. 
Läggnings arbetet sker utan att miljöfarliga tillsatser används.
Herkulit S200 är ett 8-12 mm slitlager som binder till såväl gammal som 
ny betong. Slitlagret är utformat för att fungera utan problem i extrema 
industrimiljöer eller i lokaler där hygienen är viktig. Denna typ av golv 
håller normalt i mer än 30 år även på platser som är tungt trafikerade av 
t.ex. truckar. 
Golv i gamla lokaler förnyas genom att beläggas med Herkulit Special. 
Slitlagret kan användas för att förnya ett helt utslitet golv eller för att 
uppgradera en lokal. I bägge fallen är golvrenovering ett kvalitativt, 
praktiskt och kostnadseffektivt alternativ till att plocka ut befintligt 
betonggolv  
Herkulit S200 hindrar klorider och andra skadliga ämnen från att tränga 
in i underbetongen. (Herkulit S200 fungerar som ett miljövänligt skydd 
för underbetongen.) Vid reparation av befintliga betongytor stoppas 
karbonatiseringen och nedbrytning av konstruktionsbetongen. 
Produkten är dessutom helt frostbeständig.

Installationen skall göras av en kompetent och 
erfaren installatör 

Slitlager som läggs på en fogfri underbetong ger en perfekt och problemfri 
golvbeläggning. Denna vinnande kombination minskar behovet av golvfogar med upp till 80 % jämfört med vanliga golv och minskar 
därigenom även framtida reparations- och underhållskostnader.
Fogfri underbetong kan skapas genom att betongen och arbetet anpassas för att optimera betonggolvets funktion istället för att 
kompromissas på grund av byggkonstruktion och läggningsteknik. 
Att gjuta undergolvet tidigt i byggprocessen och belägga ytan i inomhusmiljö i slutet av bygg- processen möjliggör detta. Det säkrar 
också toleranser och ytfinish som är direkt styrda av miljön de utförs i. Metoden sparar både tid och pengar.

Projekteringsanvisningar

Carrying out the work:
Arbetet kan grovt indelas i fem huvudmoment
- Blästring
- Läggning
- Skurning, glättning
- Efterhärdning
- Behandling

Villkor på arbetsplatsen:
Vid läggning av platsgjuten Herkulit måste arbetsstället vara varmt, minst +10°C på betongytan, och fritt från dropp och drag.

Tekniska data:
Följande egenskaper är typiska genomsnittsvärden och får inte betraktas som minimum eller karakteristiska värden. Alla egenskaper 
är vid +20°C.
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Beläggningstyp Herkulit S200:

Tryckstyrka i N/mm² efter 28 dygn                                                            75 N/mm²
Böjdraghållfasthet i N/mm² efter 28 dygn                                              12 N/mm²
Slitningsstyrka efter DIN 52108 Böhmen – värde i cm³/50 cm²        <4

Beskrivning:
För att uppnå ett tillfredsställande resultat vid utläggning av Herkulit S200 
är det viktigt att underbetongen är av god kvalitet. Underbetongens yta och 
struktur är av avgörande betydelse för vidhäftningen av toppskiktet. Om det 
är tveksamt huruvida underbetongen kan leva upp till ställda krav, bör man 
utföra provläggning, draghållfasthetsprov, eller eventuellt borra ut kärnor för 
närmare analys.

Krav:
För att försäkra sig om att Herkulit S200 kan fungera optimalt, skall 
underbetongen uppfylla följande krav:

Vidhäftning:
Draghållfastheten i ytan skall vara 1,5 MPa (15 kg/cm²) vid 
utläggningstillfället av 
Herkulit S200. (För mer info begär Ytpreparerings underlag)

Ytan:
Ytan skall ha en struktur motsvarande minimum 2 mm/max 30 % av 
översta lagrets tjocklek. 
Ytan skall vara fri från slam och cementfilm samt föroreningar.

Planhet:
Underbetongen skall ha en planhet så att tjockleken på Herkulit S200 
kan hållas innanför de angivna toleranserna (8-12 mm).

Vägledning:
Om underbetongen har en tryckhållfasthet om minimum 35 N/mm² och i 
övrigt är av god kvalitet och fri från föroreningar, kan ovan nämnda krav om 
vidhäftning förväntas uppfyllas efter alt blästring.

Vid ny produktion
Lägg ut underbetongen med hjälp av vibrering för att på så vis få en jämn och 
likartad yta. Överarbeta inte så att slam uppstår på ytan av underbetongen. 
Betongens konsistens och läggningsmetod påverkar direkt ythållfastheten. Vid 
lättare betong konsistens måste man kompensera med högre betongkvalitet. 
Eventuellt fall mot brunnar skall utföras i underbetongen före utläggningen 
av topplagret. Planheten på underbetongen skall vara sådan att Herkulit S200 
ligger innanför de acceptabla toleranserna (värde 8-12 mm).

Ytan skall bearbetas så att blästring kan utföras (fin skurad yta).

Använd aldrig vax eller lösningsbaserad krympspärr på underbetongen. 

Före utläggning av underbetongen skall alla detaljer i golvkonstruktionen 
vara bestämda. Underbetongen skall ligga på ett plant och stabilt bärlager, 
som skall tåla de belastningar som överförs därpå. 

HÖG PRESTANDA BETONG
HERKULIT® S200
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Avjämning:
Vid utläggning av Herkulit S200 skall ytan kring fogar och sprickor vara så jämn 
som möjligt.

Fogar:
Herkulit S200 golv binder till underbetong och har inga egna krav på fogar.

Fogar i underbetong:
Vi rekommenderar att såga spår i Herkulit S200beläggning över gamla fogar 
som rör sig. Eventuella sprickor som rör sig i underbetong bör injekteras. 

Blästring:
Ytan skall vara fri från slam och cementfilm. Blästring skall göras över hela ytan, 
också i områden vid väggar, pelare etc. Om maskinerna inte kan nå ända ut 
i kanterna skall detta utföras för hand. Innan blästring av existerande under-
betong skall eventuella lagningar av sprickor, kantresning, gamla fogar etc. 
utföras.

Rengöring av ytan:
Efter blästring skall betongen skyddas mot föroreningar.

Vattning och övertäckning:
Underbetongen skall förvattnas. Beroende på temperaturförhållanden och be-
tongens täthet rekommenderas det att påbörja vattningen 8-24 timmar före 
utläggning av primen. Täck av ytan i takt med gjutningen. Finns det fritt vatten 
på ytan skall ytan våtsugas före primning.

Färg:
Grundfärg: grå. Färgpigment tillsätts för annan kulör.

Färgval: 
Val av Herkulit färg kan göras fritt. Ta hänsyn till är att cementbaserade produk-
ter som pigmenteras inte kan jämföras med färgkoder för målarfärg.
• Ljusa färger bör undvikas på ytor som ofta smutsas ner.

Fogar, mönster:
Kan sågas och fyllas efter önskemål

Skydd av färdiga ytor:
Herkulit S200 ytor som färdigställts innan bygget är färdigt bör efter avsyning 
skyddstäckas och hållas skyddade under slutinstallationen. Herkulit S200 är 
betong och suger därför åt sig både vatten och vattenburen smuts i början. 
Täckmaterialet bör vara tätt och icke färgande, t.ex. mjölkpapp.

Ytbehandling
Under den första brukningstiden sker en naturlig kalkutfällning ur materialet, 
vilket ger en matt yta. För att ta bort detta behandlar man ytan direkt efter 
krympspärrsfolien tas bort. Till detta använder man Lithurin Hard & Wash i 
kombiskurmaskin som tar bort en större mängd kalkutfällning och impregn-
erar ytan. (Se städinstruktioner för mer information)

HÖG PRESTANDA BETONG
HERKULIT® S200
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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 ans-
varig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.

Städning:
Städa golven med golvsåpa typ betongsåpa. I takt med den regelbundna, 
normala städningen försvinner gråheten (kalkutfällningen) och Herkulit S200 
ytorna blir mer vätska avvisande och får sin färdiga lyster. (För mer info se sköt-
selanvisningar)

HÖG PRESTANDA BETONG
HERKULIT® S200
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Instruktioner för Herkulit® Primer
2,5 kg Herkulit® Primer blandas med 0,70 till 0,75 liter vatten.  
15 kg Herkulit® Primer blandas med 4,5 till 5,0 liter vatten.

Blandning Herkulit® Primer
Herkulit® Primer blandas noga med visp på kraftig borr-
maskin, fyll den angivna mängden vatten i ett lämpligt kärl, 
tillsätt den torra Herkulit® Primer långsamt under omrörn-
ing. Blanda i 5 minuter.

Utläggning Herkulit® Primer
Herkulit® Primer slammas in med borste på den blästrade 
eller frästa ytan. Primer får inte torka (blir matt).

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.

LÄGGNINGSINSTRUKTIONER
HERKULIT® S200

Krav på underlag
För att uppnå ett tillfredställande resultat vid utläggning av Herkulit® S 200 är det vik-
tigt att underbetongen har 1,5 MPa i ythållfasthet. Underbetongens yta och struktur är 
av avgörande betydelse för vidhäftningen av toppskiktet. Om det är tveksamt huruvida  
underbetongen kan leva upp till ställda krav, bör man utföra provläggning, draghållfasthet-
sprov, eller eventuellt borra ut kärnor för närmare analys.

Föreberedelse av ytan
1. Blästra eller fräs ytan. Ytstrukturen skall motsvarande minimum 2 mm/max 30 % av översta 

lagrets tjocklek. Ytan skall vara fri från slam och cementfilm. Blästring eller fräsningen skall 
göras över hela ytan, också i områden vid väggar, pelare etc. 

2. Rengöring av ytan: Betongen rengöras grundligt genom dammsugning.
3. Vattning och övertäckning: Förvattna ytan och täck med plastfolie. Folien skall ligga minst 

ett dygn. Täck av ytan i takt med gjutningen. Inget fritt vatten får finnas på ytan vid gjut 
tillfället (våtsugas). 

Åtgång Primer
0,8 till 1 kg/m2.
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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.

LÄGGNINGSINSTRUKTIONER
HERKULIT® S200

Instruktioner för Herkulit® S 200
25 kg Herkulit® S blandas med 1,9 till 2,0 liter vatten.
Blanda Herkulit® S 200 i en planblandare med kraftig motor. 

Utläggning Herkulit® S 200
Herkulit® S 200 skall vibreras. Skura ytan minst 5-6 ggr. Vid 
behov täck ytan med plastfolie mellan skurningarna. Mate-
rialet måste härda underifrån före glättning. Glätta slutligen 
till en blank yta.

Färg
Grundfärg: grå. Färgpigment tillsätts för annan kulör.
Om lagning sker på hårdbetonggolv, toppa med tidigare 
använd strökulör.

Åtgång S200
25 kg/m2 per 10 mm, (min 4 mm till max 12 mm tjocklek).

Efterhärdning

Direkt efter sista glättningen, applicera Lithurin® IIS (vatten baserat)  åtgång 0,15 lit 
per m2 alternativt Lindolit® W krympspärr (vattenbaserad) med åtgången 0,07 liter 
m2 (koncentrat) baserat på spädning med vatten 1:3 i kombination med vatten och 
plastfolie som påföres dagen efter gjutning.
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Blandningsförhållande: 
15 kg Herkulit® Primer blandas med 4,35-4,50 liter vatten. 

Blandning Herkulit® Primer 
Herkulit® Primer blandas noga i tvångsblandare eller med visp på kraftig borrmaskin.   

Vid blandning i tvångsblandare: 
1. Fyll Herkulit® Primer i tvångsblandaren och tillsätt 2/3 av den angivna vattenmängden. 
2. Blanda i 3 minuter. 
3. Tillsätt resterande 1/3 av vattenmängden. 
4. Blanda i ytterligare 3 minuter. 

Vid blandning med borrmaskin/visp: 
1. Fyll den angivna mängden vatten i ett lämpligt kärl. 
2. Tillsätt den torra Herkulit® Primer långsamt under omrörning. 
3. Blanda i 5 minuter. 

Utläggning Herkulit® Primer: 
Herkulit® Primer borstas noga in i den fuktiga och färdiga betongytan med en grov borste. (En glättare eller slipmaskin med 
borste, kan med fördel användas.) 

Beskrivning: 
För att uppnå ett tillfredställande resultat vid utläggning av Herkulit® Primer är det viktigt att underbetongen är korrekt sam-
mansatt och utlagd. Underbetongens yta och struktur är av avgörande betydelse för vidhäftningen av toppskiktet. Om det är 
tveksamt huruvida underbetongen kan leva upp till ställda krav, bör man utföra provläggning och draghållfasthetsprov, eller 
eventuellt borra ut kärnor för närmare analys. 

Krav: 
För att försäkra sig om att Herkulit® Primer kan fungera optimalt, skall underbetongen uppfylla följande krav:

Vidhäftning: 
a.) Draghållfastheten i ytan skall vara 1,5 MPa (15 kg/cm²) vid utläggningstillfället av Herkulit® Primer 
b.) Ytan skall ha en struktur motsvarande minimum 2 mm/max 30 % av översta lagrets tjocklek. 
c.) Ytan skall vara fri från slam, cementfilm och föroreningar.
d.) Underbetongen skall ha en planhet så att tjockleken på betongen/bruket kan hållas innanför de angivna toleranserna.
e.) Om underbetongen har en tryckhållfasthet om minimum 35 N/mm² och i övrigt är av god kvalitet och fri från föroreningar, 
kan ovannämnda krav om vidhäftning förväntas uppfyllas efter blästring/fräsning och rengöring av ytan. 
f.) Betongen skall sammansättas och läggas ut så att minimala krympspänningar uppkommer. 

Detta kan t.ex. göras enligt följande: 
g.) Cementtyp: Portlandcement. 
h.) Använd grusmaterial innehållande korn med god kurva. 
i.) Tillsatsmedel typ vattenreducerande/flytmedel kan användas. 
j.) Max VCT 0,55. 
k.) Sättmått 60-90 mm. 

Blästring/fräsning: 
Blästra/fräs ytan. Ytstrukturen skall motsvarande minimum 2 mm/max 30 % av översta lagrets tjocklek. Ytan skall vara fri från 
slam och cementfilm. Blästring/fräsning skall göras över hela ytan, också i områden vid väggar, pelare etc. Om maskinerna inte 
kan nå ända ut i kanterna göres detta för hand. Innan blästring/fräsning av existerande underbetong skall eventuella lagningar 
av sprickor, kantresning, gamla fogar etc. utföras. 

LÄGGNINGSINSTRUKTIONER
HERKULIT® PRIMER
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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.

Rengöring av ytan: 
Efter blästring/fräsning skall betongen rengöras grundligt; dammsugning, högtrycksspolning etc., beroende på ytans renhet 
och struktur. 

Vattning och överteckning: 
Om underbetongen inte är vattenmättad efter rengöringen skall den för vattnas. Beroende på temperaturförhållanden och be-
tongens täthet rekommenderas det att påbörja vattningen 8-24 timmar före utläggning av Herkulit® Binder. Täck med plastfolie 
för att undvika uttorkning. Täck av ytan i takt med gjutningen. Finns det fritt vatten på ytan skall ytan våtsugas före primning. 

Förpackning: 
Herkulit® Primer levereras i säckar med 15 kg på pall om 510 kg. 

Åtgång: 
15 kg Herkulit® Primer ger vid blandning med 4,35-4,50 liter vatten ca 8,5 liter färdigt bruk. Åtgången är ca 0,8-1,0 kg binder per 
m² beroende på underlaget. 

Rengöring av verktyg etc.: 
Verktyg och utstyrsel skall rengöras med vatten innan Herkulit® Primer bruket torkar. 

Säkerhet: 
Herkulit® Primer är cementbaserat och inte giftigt att använda. När pulvret kommer i kontakt med vatten blir bruket alkaliskt. 
Använd alltid munskydd, skyddskläder och handskar vid blandning. 

Lagring: 
Säckar med Herkulit® Primer skall lagras torrt och på pallar. Under dessa förhållanden är hållbarheten på materialet minst 6 
månader. 

LÄGGNINGSINSTRUKTIONER
HERKULIT® PRIMER
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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 ans-
varig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.

KRYMPSPÄRR 
LINDOLIT® W

Motverkar för tidig uttorkning och ytkrackelering 
Lindolit® W (vattenbaserad) motverkar för tidig uttorkning och ytkrack-
elering. Appliceras på nylagda betonggolv. Lindolit® W är en vatten-
baserad akrylatdispersion med tillsatser som används för att behandla 
nylagda golv. 

Vid användning: 
En korrekt sammansättning och professionell bearbetning av ett be-
tonggolv är inte fullt tillräckligt för att erhålla maximal styrka och håll-
barhet. Efterbehandlingen är av stor vikt för slutkvaliteten. Ytan får inte 
torka ut för fort, framförallt inte i samband med högre temperaturer, 
låg fuktighet, vind, etc. Detta kan resultera i en lägre styrka och större 
krympning.   

Fördelar:
• Lindolit® W är vattenbaserat. 
• Lindolit® W avger inga gaser eller ångor. 
• Lindolit® W hindrar snabb uttorkning av ytan. 
• Lindolit® W minskar krympning i betongen. 
• Lindolit® W reducerar eventuell kalkutfällning. 
• Lindolit® W är effektivitetsprovat och godkänt (se separat testresultat)
• Lindolit® W kan användas i kombination med vatten och plast
• Lindolit® W är använt på mer än 5 000 000 m2 betonggolv

Transport och lagring: 
Lindolit® W är frostkänsligt. 

Hållbarhet: 

Lindolit® W är hållbart i ett år om det lagras korrekt. 

Applicering: 
Lindolit® W ska appliceras direkt efter den sista glättningen eller så snart som möjligt, beroende på temperatur, luftfuktighet, vinddrag, 
etc. Lindolit® W fördelas ut på ett jämnt sätt med en ”sweeper” eller en mjuk borste. 
Vid läggning av betonggolv under extrema väderförhållanden, exempelvis direkt solljus eller kraftig vind, kan Lindolit® W appliceras 
direkt efter att betongen lagts ut, då spädes med lika delar vatten (1:1). 
 Då Lindolit® W appliceras efter glättning ska det spädas med två delar vatten (1:2). Då det används som krympspärr/membranhärdare 
i kombination med vatten och plastfolie ska det spädas med tre delar vatten (1:3). 
Lindolit® W ger till en början en mjölkliknande yta som efter något dygn blir transparent. Under förutsättning att Lindolit® W appliceras 
korrekt kommer en blank yta att framträda då det torkat. 

Åtgång: 
Åtgång ca 0,08-0,10 (koncentrat) per m2, baserat på blandning med två delar vatten (1:2). 
Åtgång ca 0,06-0,08 (koncentrat) per m2, baserat på blandning med tre delar vatten (1:3).  

Testat: 
Lindolit® W är testat i enlighet med BS7542:1992 (europeisk standard) 
och godkänt med en effektivitet på 80 %, varvid 75 % effektivitet krävs. 

BS 7542:1992 
europeisk 
standard

+
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KRYMPSPÄRR 
LINDOLIT® S

Lindolit® S är en ren, lösningsbaserad, modifierat 
akrylisk, spärrande, förseglande och härdande lösning 
för nylagda betonggolv. 

Lindolit® S är en enkomponentlösning som är färdig att användas 
och som är resistent mot de flesta alkali-, syra- och saltlösningar 
med måttliga vattenhalter. Den resulterar i ett golv som är enkelt att 
underhålla och som tål slitage från fotgängare och fordonstrafik. 
Dessutom är Lindolit® S en lösning som kan kombineras med de flesta 
bindemedel för golvbeläggningar. Lindolit® S bildar ett kontinuerligt 
ytskikt som är enkelt att underhålla och som ger betongen ett skinande 
och glansigt utseende. 

Användningsområden: 
Lindolit® S används som tätningslösning på exteriöra och interiöra 
horisontella och vertikala ytor för försegling, härdning och dammtätning 
av nylagda betong- och murningsytor. Lösningen kan till exempel 
användas i lagerlokaler, industrilokaler, garage, parkeringsdäck, kontor, 
butikslokaler, skolor, sjukhus och flygplatshangarer. 

Sammansättning och färg: 
Lindolit® S är en patentskyddad formulering av akrylhartser som 
upplöses i en specialblandning av petroleumdestillat. Lindolit® S 
tillhandahålls endast i en ren formulering. 

Testresultat: 
Lindolit® S uppfyller kraven i BS 7542:1992 med en effektivitet på 84 %, 
varvid 75 % effektivitet krävs.

Läggningsinstuktion:
Lindolit® S behöver inte blandas samman. Det behöver inte heller tunnas ut eller spädas. Applicera Lindolit® S i en enhetlig, kontinuerlig 
film med hjälp av en högtrycksspruta, korthårig roller (mohair), applikator (lammull), pensel, gummiraka eller en mjuk borste. Fördela ut 
en komplett och jämn beläggning av Lindolit® S så att golvytan täcks helt och hållet på ett enhetligt sätt. 1 liter Lindolit® S bör räcka till 
8-10 m2. Använd en applikator, roller eller gummiraka för att fånga upp eller avlägsna pölar eller överskottsmaterial. Önskas en klarare 
glans kan en andra beläggning appliceras. Om uppehållet mellan den första och andra beläggningen resulterar i att ytan blir smutsig, 
måste ytan rengöras grundligt innan den andra beläggningen läggs ut. Den andra beläggningen bör appliceras så snart den första 
beläggningen har torkat. 

Torkning:
Den belagda betongen är vanligtvis beträdbar inom 8-12 timmar. Inom 7-10 dagar är ythårdheten maximal.

Instruktioner för rengöring och efterarbete:
Gör rent verktyg och redskap med Aromatic 100 eller xylen direkt efter användning. Avlägsna droppar och spill med en lösning medan 
dessa fortfarande befinner sig i vått tillstånd. Om detta inte görs omedelbart kan förseglingen lämna efter sig rester på målade ytor, 
glas eller trä. Lämna det avslutade arbetet och arbetsområdet i ett rent och välstädat skick, utan några spår av spillning på intilliggande 
områden.

Förpackning, förvaring och hållbarhet: 
Plåtfat innehållande 210 liter. Treår vid korrekt lagring, 10-25°C. 

Varning:  
Lindolit® S rekommenderas ej för tätning av håligheter eller sprickor. Det är inte heller lämpligt att användas i samband med hy-
drostatiskt tryck. Applicera inte Lindolit® S på utomhusytor om regn förväntas falla inom 12 timmar efter appliceringen. Applicera inte 
heller Lindolit® S i direkt solljus om omgivningstemperaturen är högre än 30°C. Gör gärna en provapplicering för att utvärdera utseende 
och prestanda. Applicera inte Lindolit® S på isiga eller tjälfrusna ytor. Lindolit® S rekommenderas ej för asfaltytor. Vissa bindemedel är ej 
förbindningsbara till Lindolit® S. För att kontrollera vidhäftning rekommenderas provapplicering av avsedd yta. 
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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 ans-
varig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.

KRYMPSPÄRR 
LINDOLIT® S

Miljöföreskrifter och säkerhetsåtgärder:
Lindolit® S innehåller petroleumdestillat och är lättantändligt. Förhindra att vätskan kommer i kontakt med värme, gnistor och öp-
pen eld. Håll behållarna stängda tills materialet ska användas. Sörj för god ventilation. För att förhindra uppbyggnad av ångor och 
eventuella explosioner ska samtliga dörrar och fönster hållas öppna och tvärdrag anordnas. Rök ej. Lösningsångor kan orsaka irrita-
tion i andningsvägarna. Vid andningsproblem ska den drabbade individen genast tas ut i friska luften. Kontakt med Lindolit® S kan 
orsaka hud- eller ögonirritation. Användning av andningsapparat, skyddsglasögon och ogenomträngliga handskar rekommenderas. 
Tvätta händerna noga med tvål och vatten efter hantering samt innan du ska äta eller röka. Vid eventuell förtäring av Lindolit® S ska 
kräkning ej framkallas, utan läkare omedelbart kontaktas. Vid stänk i ögonen ska ögonen genast sköljas med vatten i 15 minuter och 
läkare omedelbart kontaktas. Gnugga ej ögonen. Skydda buskar, växter och gräs då Lindolit® S används. Skydda asfalts-, gummi- och 
plastytor från droppar och spill. Läs igenom materialspecifikationer och säkerhetsinstruktioner innan användning sker. Förhindra att 
Lindolit® S kommer i kontakt med barn och djur.

Denna specifikation beskriver de föreskrifter och åtgärder som ska följas och vidtas i samband med härdning av nylagda betongytor 
med användning av en akrylisk härdare och tätningslösning. Lindolit® S är en ren, transparent, färdigblandad akrylisk härdare och 
tätningslösning som är formulerad i en blandning av särskilda akryliska sampolymerer.
En korrekt härdad betongyta kommer att erhålla reducerade krympsprickor, damma mindre och få en ökad ythårdhet. Den kommer 
dessutom att kännetecknas av en ökad hållbarhet samt en ökad avnötningshållfasthet. 

Med Lindolit® S som härdare och tätningslösning erhålls en korrekt hydratisering genom reducering av fuktförluster från betongen. 
Vid härdning av utomhusbetong är det extra viktigt att använda rätt sorts härdare och tätningslösning – detta beroende på vari-
ationer i temperatur, relativ fuktighet och vindförhållanden, vilka samtliga påverkar fukthalten i avdunstningen.
Innan Lindolit® S appliceras till hela ytan är det lämpligt att först testa ett litet område för att kontrollera att produkten resulterar i 
önskat fuktbehållande, genomträngningsförmåga samt utseende (glans). 

Transport, lagring och hantering:
Lindolit® S levereras i en för materialet godkänd originalförpackning. Förvara Lindolit® S i ett låst rum vid en temperatur mellan 10 och 
25°C. Förhindra att barn och djur kommer i kontakt med materialet. 
Applicera inte Lindolit® S på isiga eller tjälfrusna ytor. Applicera inte Lindolit® S på utomhusytor om regn förväntas falla inom 12 tim-
mar. Efter avslutat arbete bör redskap och ytor skyddas genom övertäckning. Maskera intilliggande ytor och stäng av avlopp. Om två 
beläggningar ska utföras får ytorna ej smutsas ned under tiden mellan beläggningarna. Skydda härdade ytor under torkningstiden 
från fotgängare och fordonstrafik, belastningsskador samt nedsmutsning.

Sörj för tillbörlig forcerad luftventilation! 
Förhindra att ämnet kommer i kontakt med ögon och hud. Andas ej in ämnet. Långvarig eller upprepad exponering kan orsaka 
hudirritation eller allergiska reaktioner. Bär skyddsglasögon, NIOSH- och MSHA-godkänd andningsapparat, gummihandskar samt 
lämplig klädsel. 

Materialegenskaper @ 24°C
Densitet (vikt/liter) 0,850

Viskositet, cps 300
Flash Point 43°C
Tukon hardness >10
ASTM C1315 test results
Coverage rate, m2/litre 8-10

Fasta delar, % >25

Torkningstid, timmar   1-3

UV-exponering Uppfyller klass B- och C-krav 

Vattenförlust, kg/m2 < 0.35
Acid/Alkali resistance Uppfyller krav 
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Lithurin® Formula
är en väl bevarad sammansättning med sitt ursprung från tidigt 
1900-tal som under åren förädlats till dagens produkter. Tekniken 
är enkelt beskriven som en kemisk reaktion med mineraler och 
ämnen i betongen och produkten, Fördelen är att så snart den 
kemiska reaktionen är avslutad är resultatet en homogen struktur 
i betongen, utan risk för avskalning och avflagning.

Lithurin® Formula

Miljö aspekten
Lithurin® är helt vatten baserat och miljövänligt, ger ingen lukt eller 
smak och är därför tillåten att användas i livs medels industrin enligt SIK 
(Svenska institutet för livsmedelforskning).

Avnötning
 
är det största angreppet på betong antingen genom slitage av 
maskin, truck eller gångtrafik. Oberoende test resultat visar att Li-
thurin® ökar avnötnings motståndet med upp till 20 gånger enligt 
SP (Statens Provning Anstalt). En C25/32 betong motsvarar efter 
en Lithurin®® behandling en C50/60 betong (avnötning). Lithurin® 
ersätter enklare hårdbetong produkter, med mindre risk, mindre 
arbete och material kostnad som följd. 

Historia  
Över 30 000 000 m2 betonggolv har applicerats med Lithurin® i 
över 40 års tid och i över 35 länder. Våra kunder är bl.a Volvo, IKEA, 
SAAB, Coca Cola, Akzo Nobel mfl.

Membranhärdning
Oberoende test resultat visar att när Lithurin® används som 
krympspärr så är effektiviteten hela 79% och 75% krävs. 

Golv att behandla?
• Lager, produktion och distribution lokaler
• Butiker, varuhus och shopping center
• Garage och parkerings hus 
• Flygfält, betongvägar, hangarer och hamnar
• Flyg, tåg och bussterminaler 
• Förråd, pannrum och källare 

Betong Härdare / Concrete Hardener / Отвердитель бетонаBetong Härdare / Concrete Hardener / Отвердитель бетона

HARD

Betong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетонаBetong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетона

SEAL

Betong Densifiering / Concrete Densifier / Уплотнитель бетонаBetong Densifiering / Concrete Densifier / Уплотнитель бетона



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.

LITHURIN® HARD, DENS & SEAL KOMBINERAS UTIFRÅN EKONOMI OCH KRAV

Inomhusbehandling
1 x Lithurin® Hard 
1 x Lithurin® Seal 
Användningsområde: när en hård och slitsstark yta önskas på maskinglättade betonggolv
En korrekt utförd behandling ger nötningsvärden som motsvarar hårdbetong

1 x Lithurin® Hard 
1 x Lithurin® Dens 
Användningsområde: när en hård och slitsstark yta önskas på maskinglättade betonggolv som kommer 
vattenbegjutas, t.ex. spolhall eller ytor som rengörs med högtryckstvätt

1 x Lithurin® Dens 
1 x Lithurin® Seal 
Användningsområde: när man vill dammbinda och minska flammigheten. En korrekt utförd behandling ger 
en dammfri, lättstädad och glansig yta, vilken minskar friktionen och ökar därmed slitstyrkan

1 x Lithurin® Seal 
Användningsområde: när man vill dammbinda maskinglättade betonggolv. En korrekt utförd behandling 
ger en dammfri, lättstädad och glansig yta. Lithurin® Seal minskar friktionen och ökar därmed slitstyrkan
1 x Lithurin® Seal 
Kan användas som kombinerad krympspärr och dammbindare. Appliceras direkt på en färdigglättad yta.

1 x Lithurin® Hard 
1 x Lithurin® Dens 
1 x Lithurin® Seal 
Användningsområde: när en hård och slitsstark yta önskas, med mindre flammighet. En korrekt utförd 
behandling ger nötningsvärden som motsvarar hårdbetong och skyddar mot vätskeinträngning

Diamant slipade betong 
1 x Lithurin® Hard 
Användningsområde: för att få en hårdare yta. Med en hårdare yta framträder glansen i ytan tidigare jämfört 
med en obehandlad yta (ökar glansens beständighet och är kostnadseffektivt) 
1 x Lithurin® Dens 
Användningsområde: för att få en tät yta före polering av betongytan. Lithurin® Dens stänger porerna i 
betongytan och ger en djup glans

Utomhusbehandling
2 x Lithurin® Hard 
Användningsområde: för att få en hård och slitstark yta utomhus, där betongytan har en finare ytstruktur och 
där man vill behålla ytstrukturen som halkskydd.

1 x Lithurin® Hard 
1 x Lithurin® Dens 
Användningsområde: när en hård och slitsstark yta önskas utomhus, där betongytan har grövre ytstrukturer. 
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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

LITHURIN® HARD
BETONGHÄRDARE

Betong Härdare / Concrete Hardener / Отвердитель бетонаBetong Härdare / Concrete Hardener / Отвердитель бетона

HARD
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Instruktioner för Lithurin® Hard,  
inomhus med borste
1. Applicera Lithurin® Hard med en mjuk borste
2. Arbeta in materialet i ytan med den mjuka borsten för att 

få god absorption
3. Fördela Lithurin® Hard flödigt över ytan tills alla pölar är 

borta. Sopa igen eventuella fotspår
4. Låt torka
5. Lithurin® Hard måste torka före Lithurin® Dens/Seal skall 

appliceras

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® HARD

Instruktioner för Lithurin® Hard,  
inomhus med kombiskurmaskin
Nedsmutsade ytor bör rengöringsslipas

1. Häll Lithurin® Hard i tanken. Sätt på svarta skurnylondukar 
på maskinen. Applicera ytan först med utläggning påslagen, 
skurning påslagen och sugfunktionen avstängd

2. Häll vatten i tanken och kör över ytan innan ytan torkat helt 
med utläggning påslagen, skurning påslagen och sugfunk-
tionen påslagen

3. Skulle ytan börja torka innan utläggningen är färdig, avsluta 
utläggningen och upprepa steg 1 och 2

4. Har ytan redan torkat, upprepa från steg 1
5. Lithurin® Hard måste torka innan Lithurin® Dens/Seal skall 

appliceras

Fördelen med denna appliceringsmetoden är att ytan blir 
rengjord samtidigt som betongen härdas Kalciumutfällnin-
garna minskar och mindre fukt tillförs ytan. (Rekommenderas 
till estetiska golv)

Åtgång
• Maskinglättad yta: cirka 0,15 liter/m²
• Ej maskinglättad yta: cirka 0,2-0,4 liter/m²

Instruktioner för Lithurin® Hard,  
utomhus med borste
1. Fördela Lithurin® Hard med en vattenkanna med stril och en 

finhårig borste över ytan, så jämnt som möjligt
2. Direkt efter materialet sjunkit in i ytan (innan ytan har torkat), 

spola ren ytan med högtryck alternativt kraftig vattenstråle 
3. Dag 2, upprepa steg 1 och 2

På grövre ytstrukturer, använd Lithurin® Dens dag 2  

Åtgång
• Maskinglättad yta: 2 behandlingar: cirka 0,30 liter/m²
• Ej maskinglättad yta: 2-4 behandlingar: cirka 0,4-0,8 liter/m²
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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® Dens
• 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® Dens måste torka före eventuellt Lithurin® Seal skall appliceras

Lithurin® Dens
Lithurin® Dens är ett impregneringsmedel som gör betongytan tätare. Lithurin® Dens 
är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg, tränger in djupare och reagerar 
jämnt i betongen, vilket ökar slitstyrkan. Ytan blir en del av strukturen utan sprick-
bildning, flagning eller fjällning. En engångs- applikation ger ett långvarigt skydd. 
Lithurin® är godkänt att användas på betonggolv inom livsmedelsindustrin och är 
delvis vattenavvisande, halkhämmande och underlättar städningen.

Användningsområde
1 x Lithurin® Dens: som betongtätare vid diamantslipning. Appliceras före polerin-
gen. Ökar glansen och djupet i poleringen

1 x Lithurin® Dens: som betongtätare före Lithurin® Seal, för att minska flammighet

1 x Lithurin® Dens: som betongtätare efter Lithurin® Hard, på grova ytor utomhus för 
att ökad beständighet/slitstyrka

1 x Lithurin® Dens: i stället för Lithurin® Seal på ytor inomhus som skall vattenbegju-
tas, t.ex. spolhall eller ytor som skall rengöras med högtryckstvätt

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

Fördelar Lithurin® Dens 
• Maximal beständighet 
• Neutraliserar kalciumutfällningar 
• Ingen rengöringsspoling (inomhus) 
• Beständigt – en engångsapplikation ger ett långvarigt skydd 
• Snabb torktid – torr efter 30 minuter, vid temp +15-18° 
• Kan användas på ny eller befintlig betong. Vattenavvisande effekt

Utrustning som behövs 
• Mjuk borste eller mopp  
• Lågtrycksspruta, mekanisk spruta eller vattenkanna med stril

LITHURIN® DENS
BETONG DENSIFIERING

Betong Densifiering / Concrete Densifier / Уплотнитель бетонаBetong Densifiering / Concrete Densifier / Уплотнитель бетона
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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® DENS

Instruktioner för Lithurin® Dens
1. Appliceras med lågtrycksspruta eller kanna med stril
2. Arbeta in materialet i ytan med en mjuk borste för att få god 

absorption. Håll ytan fuktig (vid temp +15-18°C) i ca 15-20 
minuter 

3. Hela ytan måste vara våt i 15-20 minuter, så att materialet 
hinner reagera och penetrera betongytan 

4. Om ytan börjar torka, blöt den med mer Lithurin® Dens. Se 
till att ingen del av ytan torkar under absorptionstiden 

5. Avlägsna överskottsmaterial med borsten, medan materia-
let fortfarande är flytande. (Applicera med tryck på borsten 
för att få med överskottsmaterial)

6. Var noga med att få med allt överskottsmaterial som golvet 
inte suger åt sig

7. Bearbetas enklast med steg 1 till 6, i etapper om 100 m² åt 
gången per person (2 personer = 200 m²)

8. För att betongytan skall få rätt mängd material, skall instruk-
tionen ovan följas

10. Under vissa förhållanden t.ex. låg temperatur, kraftig vind 
etc., blir absorptionstiden längre och vid högre temperatur 
blir absorptionstiden kortare

Åtgång
• Maskinglättad yta: cirka 0,15 liter/m²
• Ej maskinglättad yta: cirka 0,2-0,4 liter/m²
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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® Seal 
• 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/Dens måste torka innan Lithurin® Seal appliceras

Lithurin® Seal 
Lithurin® Seal är ett impregneringsmedel som förseglar betongytan. Lithurin® Seal 
är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg. Lithurin® Seal tränger in och 
förseglar ytan jämnt i betongen, vilket ger minskad friktion. Ytan blir en del av struk-
turen utan flagning eller fjällning. Applikationen ger ett långvarigt skydd. Lithurin® är 
godkänt att användas på betonggolv inom livsmedelsindustrin och är delvis vatte-
navvisande, halkhämmande och underlättar städningen.

Användningsområde
1 x Lithurin® Seal som dammbindare. Lägre friktion och högre slitstyrka 
1 x Lithurin® Seal som efterhärdare och förseglare (krympspärr/dammbindare).  
Lägre friktion och högre slitstyrka

Lithurin® Seal i kombination med Lithurin® Hard blir slitstyrka upp till 20 ggr starkare 
Lithurin® Seal i kombination med Lithurin® Dens ökar beständigheten mot inträngn-
ing av vätska  
Lithurin® Seal i kombination med Lithurin® Hard och Dens ökar beständighet mot 
inträngning av vätska och slitstyrka.

Miljöfördelar Lithurin® Seal 
• Max VOC mindre än 1g/l 
• Vattenbaserad 
• Luktfri 
• Eliminerar damm från betongen, vilket medför bättre luftkvalitet

Fördelar Lithurin® Seal 
• Maximal försegling 
• Begränsar inträngning av vätsk 
• Ingen rengöringsspoling  
• Beständigt – en engångsapplikation ger ett långvarigt skydd 
• Snabb torktid – torr efter 60 minuter, vid temp +15-18° 
• Kan användas på ny eller befintlig betong. Vattenavvisande effekt

Utrustning som behövs 
• Mjuk borste eller mopp 
• Lågtrycksspruta, mekanisk spruta eller vattenkanna med stril

LITHURIN® SEAL
BETONG FÖRSEGLARE

Betong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетонаBetong Förseglare / Concrete Sealer / Герметизатор бетона

SEAL
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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® SEAL

Instruktioner för Lithurin® Seal
1. Appliceras med en lågtrycksspruta eller en kanna med stril
2. Arbeta in materialet i ytan med en mjuk borste för att få 

god absorption. 
Håll ytan fuktig (vid temp +10-13°C) i ca 15-20 minuter 

3. Om ytan börjar torka, blöt den med mer Lithurin® Seal. Se 
till att ingen del av ytan torkar under absorptionstiden. Ma-
terialet blir segt om det tar för lång tid, speciellt vid högre 
temperaturer

4. Avlägsna överskottsmaterial med borsten, medan materia-
let fortfarande är flytande. (Applicera med tryck på borsten 
för att få med överskottsmaterialet)

5. Var noga med att få med allt överskottsmaterial som golvet 
inte suger åt sig

6. Bearbetas enklast med steg 1 till 6, i etapper om 100 m² åt 
gången per person  (2 personer = 200 m²).

7. För att betongytan skall få rätt mängd material, måste in-
struktionen ovan följas

8. Under vissa förhållanden t.ex. låg temperatur, kraftig vind 
etc., blir absorptionstiden längre och vid högre temperatur 
blir absorptionstiden kortare

Åtgång
• Maskinglättad yta: cirka 0,15 liter/m²
• Ej maskinglättad yta: cirka 0,2-0,4 liter/m²
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Lithurin®

Lithurin® är djupt penetrerande fluat härdare som binder och 
förseglar ytstrukturen på betongytor med en väl balanserad 
formel. Formulan är en välbevarad sammansättning med sitt ur-
sprung från tidigt 1900 tal som under åren förädlats till dagens 
produkter. Lithurin® är ett impregneringsmedel och bildar ingen 
ytfilm.  Lithurin® är vattenbaserad och förändrar inte betongens 
färg, betongen blir också tätare,  mer motståndskraftig mot nöt-
ning, samt mer resistent mot lättare kemiska angrepp. Lithurin® 
är godkänt att användas i livsmedels industrin och är till dels vat-
tenavvisande, halkhämmande och underlättar städningen.

BETONGHÄRDARE, 
DAMMBINDARE OCH 
FÖRSEGLARE

Miljö aspekten
Lithurin® är helt vatten baserat och miljövänligt, ger ingen lukt 
eller smak och är därför tillåten att användas i livs medels in-
dustrin enligt SIK (Svenska institutet för livsmedelforskning).

Fördelar 
• Lithurin® är en härdare, förseglare och krympspärr (Lithurin® IIS)
• Lithurin® ökar avnötningsmotståndet med upp till 20 ggr.
• Lithurin® är livsmedelgodkänt och kan därav användas i livsme-

del industrin.
• Lithurin® kan användas på såväl gammal som ny betong och på 

alla cementbaserade produkter.
• Lithurin® IIS är godkänt som en kombinerad härdare, 

dammbindare, och krympspärr med en effektivitet av 79% och 
75% krävs.

• Lithurin® gör golvet mer lättstädat och enklare att underhålla.
• Lithurin® har behandlats på över 30 000 000 m2 världen över.
• Lithurin® är diffusions öppet.
• Lithurin® är självpolerande.

Betongdamm
uppstår genom att kalciumhydratet i betongen, vilket avskiljer sig 
vid cementens hårdnande, blir kvar i fri form som kalkpartiklar, 
detta ger en svag och lätt nedbrytbar yta som avger damm när 
den utsätts för slitage (avnötning) och kemisk påverkan. Betong-
golv som dammar är en stor olägenhet i lager – och industriloka-
ler, garage mm. Det skarpkantade dammet är inte bara skadligt för 
människor och maskiner utan besvärande på varor, interiörer och 
emballage samt fördyrar städning.

Avnötning
 
är det största angreppet på betong antingen genom slitage av 
maskin, truck eller gångtrafik. Oberoende test resultat visar att Li-
thurin® ökar avnötnings motståndet med upp till 20 gånger enligt 
SP (Statens Provning Anstalt). En C25/32 betong motsvarar efter 
en Lithurin® behandling en C50/60 betong (avnötning). Lithurin® 
ersätter enklare hårdbetong produkter, med mindre risk, mindre 
arbete och material kostnad som följd. 

Historia  
Över 30 000 000 m2 betonggolv har applicerats med Li-
thurin® i över 40 års tid och i över 35 länder. Våra kunder 
är bl.a Volvo, IKEA, SAAB, Coca Cola, Akzo Nobel mfl.

Membranhärdning
Oberoende test resultat visar att när Lithurin® används 
som krympspärr så är effektiviteten hela 79% och 75% 
krävs. 

Golv att behandla?
• Lager, produktion och distribution lokaler
• Butiker, varuhus och shopping center
• Garage och parkerings hus 
• Flygfält, betongvägar, hangarer och hamnar
• Flyg, tåg och bussterminaler 
• Förråd, pannrum och källare 

+



+

+

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.

Ytfinish
Avnötningsmotstånd
Pris

En Lithurin® behandling
Är enkel att göra, efter rengöring (dammsugning) utförs behan-
dlingen enklast med mjuk borste och gummiraka, men kan även 
appliceras med en s.k. combiskur maskin. Se separat läggnings 
instruktion.

Vilken behandling skall man välja?

Lithurin® I & IIS –  
härdare  & dammbindare
Härdning som ersätter enklare hårdbetong produkter (avnöt-
ning). Den bästa och mest motståndskraftiga behandlingen är 
en behandling med Lithurin® I och en behandling med Lithurin® 
IIS, behandling utförs tidigast ca 7-10 dagar efter gjutning. Mest 
lämpad för hårt slitage i tex lager och produktions hallar samt 
parkerings utrymmen mm.

Lithurin® IIS – dammbindare alternativt 
krympspärr & dammbindare
Lithurin® IIS används genom en behandling som dammbindare 
på nya och gamla golv. Denna behandling minskar friktionen och 
ökar därmed slitstyrkan. Som krympspärr appliceras Lithurin® IIS 
direkt efter skurning och glättning (vid gjutning). Oberoende 
tester bekräftar en effektivitet på 79% och 75% krävs. (membra-
nhärdning). Lämpad för alla typer av nygjutna eller befintliga 
betonggolv mm.

Lithurin® I – utomhus härdning
Utomhushärdning med Lithurin® I som appliceras två gånger 
för härdning av utvändiga betong ytor för ökat avnötnings mot-
stånd, samt skydd mot salt, regn och framförallt nötning. Beton-
gen blir tätare och mycket hårdare, behandling utförs tidigast ca 
7-10 dagar efter gjutning. Lämpad för tex hamnområden, park-
eringar, kajer, flygfält, betongvägar, samt alla andra utvändiga 
betong ytor.

Lithurin® I & Lithurin® Wash – estetisk 
behandling för högprestanda betong
Impregnering till hörprestanda betong (estetiska golv) som sky-
ddar golvet mot missfärgning av vätskor. En behandling med 
Lithurin® I och en behandling med Lithurin® Wash, behandling 
utförs tidigast ca 7-10 dagar efter gjutning. Kan också användas 
tidigast 7-10 dygn efter Lithurin® IIS behandling som impregn-
eringskydd. Lämpad för tex produktions lokaler, lager shoppar, 
köpcenter, butiker, flyg, tåg och bussterminaler samt bil och båt 
utställningar mm.
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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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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.

Lithurin® I
Ytan är helt vit
1. Dålig rengöring.  Lithurin® I reagerar med betongdamm.
2. För mycket material. Golvet kan inte suga åt sig all vätska. 

Torkat i ytan.
3. Ytan är ej öppen (tidigare behandling stoppar).

Vita fläckar
• För mycket material i svackor. Materialet torkat i ytan.

Åtgärd; Torka eller skura bort vit fällning med rent vatten 
snarast möjligt. 

Lithurin® IIS
Ytan är matt
• Betong ytan fått för lite material
Åtgärd;  Lägg på Lithurin® IIS en gång till (Ca halva materialåt-
gången)

Krav för nygjutna betongytor
• Nygjuten, skurad och glättad yta. 

Instruktioner för Lithurin® IIS som krympspärr  
eller en behandling på gamla golv
(Nya golv) Applicera snarast möjligt efter sista glättning. 
(Gamla golv) Applicera först efter noggrann rengöring.

1. Arbeta in materialet i ytan med mjuk borste för att få god absorption. Håll ytan 
fuktig (vid +10-12°C) i ca 15-20 minuter. Om ytan börjar torka, blöt den med mer Li-
thurin® IIS. Se till att ingen del av ytan torkar under absorptionstiden. Materialet blir 
klibbigt om det tar för lång tid, speciellt vid högre temperaturer.
2. Avlägsna överskottsmaterial med en gummiraka, medan materialet 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  åtgången (per person).

För att betongytan skall få rätt mängd material, skall instruktionen ovan följas.

Under vissa förhållanden t.ex. låg temperatur, kraftig vind etc., blir absorptionstiden 
längre och vid högre temperatur blir absorptionstiden kortare.

Åtgång
• Maskinglättad yta: cirka 0,15 liter per m2.

LÄGGNINGSINSTRUKTION
FÖR ENBART
LITHURIN® IIS

Ytan är helt vit
1. För mycket material. Golvet kan inte suga åt sig all 
vätska. Torkat i ytan. 
2. Ytan är ej öppen (tidigare behandling stoppar)

Vita fläckar
• För mycket material i svackor. Materialet torkat i ytan.

Åtgärd; Torka eller skura bort vit fällning med rent vatten 
snarast möjligt.

OBS! Behandla aldrig en yta med Lithurin® IIS om det 
finns fällningar efter behandling med Lithurin® I på ytan.

Fällningarna efter Lithurin® I kapslas in under Lithurin® IIS, 
och är svåra att ta bort.

PROBLEMLÖSNING ?
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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 ans-
varig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.

Lithurin applikationsborstar 

Art.nr 1130 Applikationsborste, 36“
Art.nr 1140 Monteringsskena, 36“  

Räcker till ca 3500 m2

APPLIKATIONSBORSTAR
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Beläggningsmaterial Böjdraghållfasthet N/mm2 Elasticitetsmodul N/mm2 Max böjbarhet i %
Linofog® Fix 5,3 29,8 18
Epoxi 58,3 2,9 2,2

JIS storlek på provbit: 13 x 13 x 150 mm, spann 100 mm, testhastighet 3 mm/min.

Vidhäftningsförmåga (N/mra2):
Beläggningsmaterial Primer Stål Rostfritt Aluminium Betong
Linofog® Fix no 3,8 4,3 2,9 1,7
 yes 6,6 7,0 4,1 2,4

Epoxi no 3,1 4,2 1,6 1,9
 yes 5,0 6,8 6,2 2,7

JIS K 6850 utsträcknings- och skärtest:
Avnötningstest: 
Beläggningsmaterial Antal varv (nötning) Slitageresultat
Linofog® Fix 400 visst slitage
 1000 0,1 mm
 1500 0,2 mm
Epoxi 400 2 mm (värmedeformering från start)

SKADEKONTROLL
LINOFOG® FIX

Snabbhärdande massa för skador och stumma 
industrigolvfogar 

Linofog® Fix är en polyuretanbaserad massa som är 2-komponent och 
som blandas med fin kvarts. Linofog® Fix är framtaget för att kunna göra 
snabba lagningar med kort öppen - och torktid på omkring 2-3 timmar. 
Linofog® Fix appliceras i tjocklekar från 0-40 mm. Linofog® skall med 
fördel användas som lagningsmassa vid mindre skador och ojämn-
heter. Finn Linofog® Fix kemikalie beständighet och testresultat nedan.

Syra: 10 % svavelsyra 
 50 % fosforsyra 
 50 % kromsyra  Animaliskt: fett
   protein
   blod
Alkaliskt: 1 % kaustik soda 
 1 % ammoniak  Vegetabiliskt: fett
   protein, socker 
Salt: NaCl
 Na2CO9
 10 % NaHCO9 Olja: råolja 
   lättolja maskinolja 
   lampfotogen 
   (mineralisk)
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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 ans-
varig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.

Läggnings instruktioner: 
1. Se till att ytan är fri från damm och fukt. 
2. Applicera Linoprimer jämnt över ytan. 
3. Låt Linoprimer, torka i ca 3 timmar (gäller vid temperaturer mellan +14-18°C). 
4. Blanda 2,5 kg kvarts med 1,75 kg Bas, tillsätt därefter 0,75 kg härdare som skall blandas till homogen massa (töm härdarburken 
noggrant). 
5. Applicera massan med slipstål eller stålbrett. 
6. Låt härda ca 2 timmar (gäller vid temperatur mellan +14-18°C). 
7. Vid estetiska krav, slipa ytan med fint sandpapper först efter ca 3-4 timmar efter applicering (gäller vid temperatur mellan 14-18°C).

Åtgång;
1 kg färdig blandad massa räcker till ca 1 m2 x 1,8 mm tjocklek. 

Förpackning;
Linofog® Fix bas 1,75 kg, Linofog® Fix härdener 0,75 kg, Linofog® Fix kvarts 2,5 kg = 1 set/5 kg/3 lit = 1 m2 och 9 mm tjocklek. 

SKADEKONTROLL
LINOFOG® FIX
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FOGFYLLNING
 LINOFOG® MIX

Linofog® Mix har tagits fram för att förse industrin med en säker och 
hållbar fogmassa. Den kännetecknas av en utomordentlig tryckstyrka 
och elasticitet. 

Linofog® Mix är baserad på polyuretan och appliceras lämpligast 
med en ”mix tub” (fog pi stol). Linofog® fungerar i minusgrader, 
ända ned till -50°C. Materialet får dock inte komma i kontakt med 
vatten och fukt eller låga temperaturer vid applicering. Dessutom har 
Linofog® Mix en god kemikaliebeständighet, vilket tydligt framgår av 
förteckningen nedan.

En förstklassig och professionell gjutning av ett golv är inte alltid 
tillräcklig för att bästa möjliga resultat ska kunna erhållas. För att 
förhindra sprickor i betonggolv blir det därför allt vanligare att man 
sågar ut sprickanvisningar i kvadrater om ca 6 x 6 m eller 8 x 8 m, 
beroende på pelare etc. Efter tidigast 3-6 månader dammsugs, primas 
och fylls fogarna. Därefter slipas fogarna av med en slipmaskin.
 
Linofog® Mix kan också användas till spricklagning och mindre 
skador.
 

Syra: 10% svavelsyra 
50 % fosforsyra 
50 % kromsyra 

Animaliskt: fett
protein
blod

Alkaliskt: 1 % kaustik soda 
1 % ammoniak 

Vegetabiliskt: fett
protein
socker 

Salt: NaCl
Na2CO9
10 % NaHCO9

Olja: råolja 
lättolja maskinolja 
lampfotogen (mineralisk) 

Se separat läggningsinstruktion.

Sågdjup 1/4-1/3 
av golvets totala 
tjocklek 

20 mm

4 mm
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Instruktioner för Linoprimer
1. Applicera Linoprimer med en liten pensel som passar i fo-
gen/sprickan. 
2. Låt Linoprimern torka i ca 3 timmar (vid +14 till + 18°C). 
Primern skall vara torr före fogning.

Åtgång
1 liter räcker till ca 250 meter, baserat på 4 mm bredd och 20 
mm djup. 

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.

LÄGGNINGSINSTRUKTIONER
LINOFOG® MIX

Krav på fog
Öppentid mixrör, ca 10 minuter!

1. Se till att fogarna/sprickorna är fria från damm och fukt.
2. Placera bottenlisten på ca 15-20 cm djup (behövs ej vid spricklagning).
3. För en renare och snyggare fogfyllning, tejpa båda sidor om fogen.

Instruktioner för Linofog® Mix
1. Linofog® Mix omskakas ordentlig 30 sekunder före använd-
ning.
2. Håll tuberna med toppen uppåt, skruva av locket och skruva 
på mixröret.

3. Fixera tuberna i fogpistolen, håll pistol och tuber med 
mixröret uppåt och tryck ut luften ur tuberna.
4. Kontrollera att homogen blandning kommer ut annars try-
ck ut mer material tills blandning är homogen. Ifall blandnin-
gen inte blir homogen, skaka tuberna bättre fore användning.
5. Fyll den primeade fogen med råge, och låt tårka ca 1-2 tim-
mar (gäller vid +14 till +18°C)

 
Åtgång
0,45 kg (0,300 + 0,150 kg) räcker till ca 7 meter, baserat på 4 
mm bredd och 20 mm djup.
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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.

Slutför fogen

1. Efter fogning, skär av överskottet av fogmassan i färdig golvnivå. 
2. Vid estetiska krav, slipa av fogen med fint sandpapper ca 2-3 timmar efter fogning 
(gäller vid + 14 till +18°C). 

LÄGGNINGSINSTRUKTIONER
LINOFOG® MIX
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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 ans-
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FOGFYLLNING
LINOFLEX®

En-komponent fogfyllningsmaterial 
Linoflex® 40 är en 1-komponent, polyuretanbaserad elastisk fogmassa, 
vilken härdar genom kontakt med syre till en elastisk och motståndsk-
raftig fog med god vidhäftnings förmåga. 

Teknisk data
Utseende Pasta

Färg    Grå
Densitet vid 20 °C 1.16 ± 0.05
Lösningsmedelsinnehåll (EN 827) > 93 %
Appliceringstemperatur + 5 to 35°C
Skinnbildningstid vid + 23 °C och 50 % HR 90 till 135 min
Härdningstid vid 23 °C och 50 % HR 3 mm/24 h

Förlängning vid brott (ISO 8339) > 600 %

Temperatur resistens    -30 till +80 °C
UV-resistens God
Vatten och saltstänk resistens Utmärkt
Kompatibel med vattenbased färg Ja

Säkerhet
Ej klassad som skadlig. 

Förpackning
600 ml per korv, 20 st per ktg, 720 st per pall.

Förvaring
12 månader i original förpackning och förslutna kartonger i + 5 - 25 °C. 

Åtgång
600 ml räcker till ca 15 meter, baserat på 4 mm bredd och 10 mm djup.

Läggningsinstruktion
1. Underlaget måste vara rent, torrt och fritt från damm, olja, fett och andra material som försämrar vidhäftningen. Om underlaget 
måste göras rent innan applicering, använd aceton.
2. För ökad vidhäftning, använd Linoprimer.
3. Linoflex® 40 kan appliceras med manuell eller luftdriven fogpistol.
4. Efter applicering, använd en rakbladskniv med såpvatten för att skära rent fogen.
5. Linoflex® 40 skall användas inom 24 timmar efter öppnad förpackning. 
6. Får inte appliceras i temperaturer under +5°C. I kallt väder, förvara tuberna i + 20°C före användning.
7. Undvik kontakt med icke härdad Linoflex®. 

Rengöring
Verktyg kan tvättas med aceton, innan det härdat. Efter härdning krävs mekanisk rengöring. 

Box 5,  421 21 V.Frölunda,  Sweden,  Tfn +46-31-298810,  
Fax +46-31-298876, info@lindec.se, www.betonggolv.com



ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen 
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FOGPRIMER 
LINOPRIMER

Linoprimer är en 1-komponent, ofärgad polyuretan primer som härdar 
med fukten i luften. Linoprimer tränger ned i betongen (1,5mm djupt 
på K 50 betong) och bildar grund för bättre vidhäftning i kombination 
med Lindec´s fog och spricklagnings system. Linoprimer kan också 
användas som beläggnings skydd mot vissa kemikalier, syror, alkalier 
och oljor.

Torktiden är ca 3 timmar vid + 230C och 50 % relativ luftfuktighet och 
övermålningsbar efter ca 3-5 timmar.

Åtgång betong fogar (baserat på 4 mm bredd och 20 
mm djup):

Ca 250 meter fog

Åtgång beläggning:
Ca 5-8 m2 per liter per strykning

Teknisk info:                                         
Lino primer
Densitet                                                    1000 kg/m3

Volumtorrhet                                           35%
Färg                                                          Ofärgad
Utseende                                                 Blank
Rengöring                                               Förtunning
Pennetreringsdjup (K50)                      ca 1,5 mm

Läggningsinstruktion fogar:
1. Fogen skall noggrant dammsugas
2. Eventuellt tejpas fog kanten for bättre estetiskt utseende
3. Primning sedan med liten pensel som passar i fogen
4. Låt torka 3-5 timmar

Läggningsinstruktion beläggning:
1. All löst sittande betong skal avlägsnas
2. All eventuell cementhus skall blästras eller slipas bort
3. Dammsug noggrant
4. Applicera med bred typ biber roller 1- 2 gånger
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INJEKTERINGS EPOXI
CRACKTEC

Produkt beskrivning

Cracktec är en mycket låg viskös injekterings-plast baserad baserad på 
epoxi. Cracktec innehåller inga lösningsmedel. Cracktec har vid sprick-
injektering, en mycket god vidhäftning även till fuktig betong. Detta 
gör det möjligt att injektera i fuktig miljö. Vidhäftningen i fuktigmiljö är 
lika med draghållfastheten hos betong C30/37. Den låga viskositeten 
möjliggör djup penetrering i sprickorna.

Användning område

Injektering för sprickor och bom i cement baserade beläggningar.

Tekniska data

Densitet:     1200 kg/m3

Viskositet:     0.15pa-s
Tryckhållfasthet:   95 Mpa
Draghållfasthet:    60 Mpa
Lägsta härdnings temp:    + 5-10 °C
Kulör:     Transparant
Rengöring verktyg:   Aceton

Injektera sprickor i betonggolv som skall beläggas 
med ny cement baserad beläggning

1. Såga upp sprickan ca 1/3 av plattans tjocklek eller ner till första lagret 
armering.

2. Blås rent sågspåret med tryckluft och dammsug noggrant. 
3. Cracktec tuber omskakas ordentlig 30 sekunder före användning. 
4. Håll tuberna med toppen uppåt, skruva av locket och skruva på mixröret. 
5 Fixera tuberna i fogpistolen, håll pistol och tuber med mixröret uppåt och tryck ut luften ur tuberna. 
6. Kontrollera att homogen blandning kommer ut annars tryck ut mer material tills blandning är homogen. Ifall blandningen inte blir 

homogen, skaka tuberna bättre före användning. 
7. Fyll med Cracktec, låt materialet sjunka undan. 
8. Fyll på med ett tunt lager filler. 
9. Upprepa punkt 7 och 8 till fogen är full, avsluta med filler. 
10. Skrapa bort överflödigt material och toppa med filler. 
11. Låt härda ca 5-8 tim i 14-18 grader slipa sedan ytan.

OBS
 

Mixtuben fungerar inte då material temperaturen är under + 5°C grader samt materialets viskositet ökar vid lägre temperatur. 
(Förvara tuberna varmt innan användning)
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RENGÖRING / UNDERHÅLL 
BETONGSÅPA®

Lindec Betongsåpa® är speciellt framtagen för underhåll av 
hårdbetong, samt diamantslipade och polerade ytor. Lindec 
Betongsåpa® används till daglig städning och skyddar betongen 
mot missfärgningar. Ytan blir också smutsavvisande och mer 
lättstädad. Lindec Betongsåpa® ger golvet en naturlig glans vid 
daglig användning och lämnar inga vattenränder.
Den dagliga städningen är mycket viktig för att hålla golven rena från 
smuts och damm och för att öka personalens trivsel. 

Lindec Betongsåpa® förhindrar vattenlöslig smuts att tränga ned i 
ytans microporer. 

Lindec Betongsåpa® är också halkhämmande och rekommenderas 
till industri, verkstad och lagerlokaler. Kan även användas till golv 
med stark kalkutfällning.
 
För att förlänga golvets livslängd - använd enbart rekommenderad 
underhållsmaterial för Era golv. Undvik lösningsmedel och andra 
aggressiva kemikalier. 

Golven bör städas med jämna intervaller för att ge bästa resultat, 
lämpligast med s.k. kombiskurmaskin (skurar och våtsuger). 
Denna skall köras med skurnylon under den första tiden för att få 
bort kalkutfällning och byggsmuts. Under de första två månaderna 
rekommenderar vi svart skurnylon för att sedan övergå till röd (se 
nedan). Manuell applicering går också bra men är mindre effektiv. 

Åtgång:

Materialconsumption / m2 Lindec Betongsåpa®: Vatten: Skurnylon:

1.) Daglig städning
  i kombiskurmaskin:

0,5-1 dl 10 liter Röd

Åtgång ca 0,010 liter per m2. 

Innehåll:
Tvål av speciella utvalda fettsyror, dipropylenglykolmetyleter. 

Transport och lagring: 
Kan transporteras utan värme. Fullt användbar efter upptining och omrörning.  
Lagringstiden är 2 år i obruten förpackning vid +20C. 
 
Förpackning:
Plastdunk, 25 liter, 10 liter och 5 liter.

Skurnylon:
Art. Nr 1360 svart skurnylon 16''. Art. Nr 1365 röd skurnylon 16''. 
Art. Nr 1352 poleringsnylon (180) 16''. Art. Nr 1354 poleringsnylon (320) 16''.
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RIDING TROWELSRIDING TROWELS

Hydraulisk drift & styrning
HDX Serien

Mekanisk Pro
MP Serien

Mekanisk Super Pro
MSP Serien
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436 Pro

436 Ekon

430 Kant

424 Kant
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