
ab lindec® ønsker å gi riktig informasjon, tekniske beskrivelse og bruksanvisninger for sine produkter, men ab lindec® har ingen kontroll over under 
hvilke omstendigheter, eller hvordan produktet blandes og påføres; ab lindec® kan derfor ikke holdes ansvarlig ab lindec® er kun ansvarlig for 
kvaliteten på produktet ved leveringstidspunktet.

Krav til behandling med Lithurin® Dens
• Min temp + 5 ° på betongoverflaten (tilsvarer temp + 10 ° i luften). 
• Overflaten må være fri for forurensninger. 
• Ved behandling av gamle gulv må overflaten slipes ren før påføring.

Lithurin® Dens
Lithurin® DENS er et impregneringsmiddel som fortetter betongoverflaten, dvs. gjør 
betongoverflaten tettere. Lithurin® DENS er vannbasert og endrer ikke fargen på be-
tongen, trenger dypere inn og reagerer jevnt i betongen, noe som øker slitestyrken. 
Overflaten blir en del av strukturen uten å sprekke, flasse eller skalle av. En gangs 
påføring som underletter rengjøringen og gir en langvarig beskyttelse. Lithurin® 
DENS er emisjonstestet: resultater (Indoor Air Comfort Gold).

Bruksområde
• Densifisering av betongoverflater innendørs og utendørs. 
• Brukes som støvbinder/forsegler i våte miljøer. 
• Brukes som støvbinder/forsegler på plastmodifiserte produkter som sparkel. 
• Densifiserer overflaten før diamantpolering.

Miljømessige fordeler Lithurin® Dens
• Indoor Air Comfort Gold. 
• Vannbasert. 
• Luktfri.

Fordeler med Lithurin® Dens 
• Nøytraliserer kalsiumavleiringer. 
• Holdbar - en påføring gir langvarig beskyttelse. 
• Hurtig tørketid - tørt etter 30 minutter, ved temp + 15-18 °. 
• Kan brukes på ny eller eksisterende betong.

Utstyr som trengs
• Lavtrykkssprøyte. 
• Finmopp “Lindec mopp”
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BRUKSANVISNING
LITHURIN® DENS

Bruksanvisning for Lithurin® Dens  
innendørs
1. Påføres med lavtrykkssprøyte eller LC-applikator.
2. Lithurin® DENS må legges i bløt på overflaten i minst 15 
minutter før den kan begynne å tørke. Ved høye temperaturer; 
vann overflaten på forhånd.
3. Sørg for at overflaten blir mettet, slik at materialet får tid til å 
reagere og trenge inn i betongoverflaten, ellers kan overflaten 
bli skjoldete.
4. Mopp av overflaten med en finmopp.
5. Fjern overflødig stoff mens det fortsatt er flytende.
6. Pass på å fjerne all overflødig stoff som gulvet ikke absorberer.
7. For at betongoverflaten skal ha riktig mengde materiale, må 
bruksanvisningen ovenfor følges nøye.
8. Under bestemte forhold f.eks. lave temperaturer, kraftig vind 
osv., blir absorpsjonstiden lengre og ved høyere temperaturer 
blir absorpsjonstiden kortere.

Bruksanvisning for Lithurin® Dens utendørs 
og innendørs
1. Påfør med lavtrykkssprøyte.
2. Lithurin® DENS må bløtlegges på overflaten i minst 15 
minutter før den får tørke. Ved høye temperaturer; vann 
overflaten på forhånd.
3. Sørg for at overflaten blir mettet, slik at stoffet får tid til å 
reagere og trenge inn i betongoverflaten. Ellers kan overflaten 
bli skjoldete.
4. Umiddelbart etter at stoffet har sunket ned i overflaten (før 
overflaten har tørket); skyll overflaten eller rengjør overflaten 
med en kombiskrubber/våtstøvsuger.

Forbruk
• Maskinglattet overflate: ca. 0,15 liter/m2.
• Ikke maskinglattet overflate: ca. 0,2-0,4 liter/m2.
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