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Teknisk data
Bruksåmråde: Innendørs/utendørs
Tørketid: +23°C 50 % RF: 16 timer
Luft/objekt temp: Min +5°C. Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF
optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Myk børste
Forbruk: 0,15 liter/m²
Emballasje: 10 og 25 liter
VOC:kat.A/i)140g/Max 1g/lit
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
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Produktbeskrivelse
Lithurin Hard er et impregneringsmiddel som som ikke
bygger film. Nordsjö Lithurin Hard er vanntynnbar, den
forandrer ikke betongens farge. Nordsjö Lithurin Hard
herder og beskytter betongflater i industrilokaler,
lagerrom, maskinhaller, betongheller mm. Nordsjö Lithurin
Hard brukes i system med Nordsjö Lithurin Seal.

Krav for behandling med Lithurin Hard
Betongen skal være minst 7 dager gammel ved
tempratur +14-18°C og minimum 14 dager ved
tempratur +10-13°C før påføring. Minimum +5°C på
betongflaten (= +10°C i luften). Flaten skal være ren, tørr
og fast. Ved behandling av gamle gulv skal flaten
slipes før videre  behandling.

Behandling
1. Påfør Lithurin Hard med myk børste.
2. Arbeide med børsten for god penetrering til flaten.
3. Fordel Lithurin Hard fyldig over flaten, sørg for at
eventuelle dammer blir fjernet. Børst igjen eventuelle
fotspor.
4 La tørke.
5. Nordsjö Lithurin Hard skal tørke før Nordsjö Lithurin Seal
påføres.

Ved lavere temperaturer blir tørketiden lengre og ved
høyere temperaturer blir tørketiden kortere.

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres
omgående etter maling. Flytende malingsrester og
såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til
nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til
gjenvinning. For ytterligere informasjon -
se sikkerhetsdatablad.

Se: www.tomtogtort.no
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