
ab lindec® ønsker at afgive korrekte informationer, tekniske beskrivelser og installationsbeskrivelser af sine produkter, men ab lindec® har ingen kontrol 
over, hvordan eller under hvilke omstændigheder produktet blandes og påføres. ab lindec® kan derfor aldrig holdes ansvarlig herfor. ab lindec® er 
udelukkende ansvarlig for kvaliteten af produktet på leveringstidspunktet.

Krav for behandling med Lithurin® Hard
• Min. temp. +5 °C på betonoverfladen (svarer til +10 °C i luften). 
• Overfladen skal være fri for urenheder. 
• Ved behandling af gamle gulve skal overfladen slibes ren inden påføring

Lithurin® Hard
Lithurin® HARD er en dybt penetrerende fluathærder, der reagerer med og styrker 
overfladestrukturen på betonoverflader.
Lithurin® HARD er et imprægneringsmiddel, danner ikke overfladefilm og hærder 
betonoverfladen.
Lithurin® HARD er vandbaseret og ændrer ikke betonens farve. Betonen bliver mere 
modstandsdygtig over for slitage.
En enkelt påføring giver langvarig beskyttelse. Lithurin® HARD er emissionstestet: 
resultat (Indoor Air Comfort Gold).

Anvendelsesområde
• Hærdning af betonoverflader, indendørs og udendørs. 
• Anvendes i kombination med Lithurin® DENS, SEAL, PROTEC. 
• Hærder betonoverfladen før diamantslibning.

Miljøfordele ved Lithurin® Hard
• Indoor Air Comfort Gold.
• Vandbaseret.
• Lugtfri.

Fordele ved Lithurin® Hard
• Maksimerer betonoverfladens slitagestyrke. 
• Bestandigt – en enkelt påføring giver langvarig slitagebeskyttelse. 
• Hurtig tørretid – tør efter 30 minutter ved +15–18 °C. 
• Kan anvendes på ny eller eksisterende beton.

Nødvendigt udstyr
• Lavtrykssprøjte. 
• LC Rider Pad 320. 
• Kombiscrubber/vådstøvsuger.
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Vejledning for påføring af Lithurin® HARD, 
indendørs og udendørs
1. Påfør Lithurin® HARD med en lavtrykssprøjte eller en LC-

applikator. Lad materialet reagere i cirka 15 minutter.
 Skrub derefter overfladen med LC Rider Pad 320 på en 

enkelt- eller dobbeltglitter. Ved høje temperaturer skal 
overfladen forvandes.

2. Lithurin® HARD skal ligge våd på overfladen i mindst 15 
minutter, før den får lov til at tørre.

3. Vigtigt! Rengør overfladen med en kombiscrubber/
vådstøvsuger, inden Lithurin® HARD tørrer.

4. Ekstremt tørre overflader skal forvandes i to trin; én gang 
dagen før, og en gang lige før påføring.

5. Hvis overfladen allerede er tørret, gentages fra trin 1 så 
hurtigt som muligt.

6. Der må ikke være rester af Lithurin® HARD tilbage på 
overfladen, når påføringen er færdig.

7. Under visse forhold, f.eks. lave temperaturer, hård vind 
mv., bliver absorptionstiden længere, og ved højere 
temperaturer bliver absorptionstiden kortere.
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PÅFØRINGSVEJLEDNING
LITHURIN® HARD

Forbrug
• Maskinglittet overflade: ca. 0,15 liter/ m2.
• Ikke maskinglittet overflade: ca. 0,2-0,4 liter/m2.
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