
Produkta īpašības  Bezkrāsainais ūdenī šķīstošais produkts «Lithurin 1» sasaista putekļus un netīrumus, pastiprina 
un norūda betona virsmu ķīmiskā reakcijā; produkta pastiprinošā iedarbība iekļūst dziļākajos virs-
mas slāņos. Piešķir betona virsmai hidrofobas īpašības un mazina kopšanas nepieciešamību. Lai 
iegūtu izturīgāku slāni, izmanto kopā ar ūdenī šķīstošo produktu «Lithurin 2 Special», un šādas 
kombinācijas rezultātā betona nodilumizturība palielinās līdz pat 20 reizēm. Akceptēta produkta 
lietošana pārtikas rūpniecībā (Zviedrija, SIK).

Pielietojums  Produkts ir paredzēts izmantošanai jaunas un vecas betona un cementa grīdas apstrādē. Rūpnie-
ciskās ēkas, daudzstāvu autostāvvietas u.c. stāvlaukumi, kas atrodas zem jumta, garāžas, nolik-
tavas, pagrabi, velosipēdu novietnes utt. Produkts ir piemērots sienu, dūmeņu un apmetuma 
virsmu piesūcināšanai, kā arī betona grīdas iepriekšējai apstrādei pirms krāsošanas vai grīdas 
seguma pielīmēšanas.

Virsmas sagatavošana  Apstrādājamai virsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem, smiltīm un netīrumiem. Pirms produk-
ta uzklāšanas betonam jāpastāv vismaz 7 dienas +14…+18 °C temperatūrā un vismaz 14 dienas 
+10…+13 °C temperatūrā. Betona virsmas temperatūrai jābūt vismaz +5 °C. Veca grīda pirms 
produkta uzklāšanas jānoslīpē līdz tīrai pamatnei. Pirms produkta «Lithurin 2 Special» uzklāšanas 
produktam «Lithurin 1» jābūt nožuvušam.

Gruntēšana  Pirms apstrādes ar produktu «Lithurin 2 Special» uz virsmas jāuzklāj produkts «Lithurin 1». Pro-
dukta patēriņš koncentrētā veidā uz virsmas, kas ir nopulēta ar mašīnu, ir aptuveni 0,1 l/m². 
«Lithurin 1» atšķaida ar ūdeni vienādās daļās (1:1). Lai panāktu labu iesūkšanos, produkts jāuzklāj 
uz virsmas ar mīkstu suku, vienmērīgi sadalot šķīdumu pa visu virsmu, kamēr pazūd visas peļķes. 
Iespējamās apavu pēdas jālikvidē. Virsmai jāļauj labi nožūt.

Apdare  Pirms apdares kārtas uzklāšanas uz virsmas jāraugās, lai virsma netiktu piesārņota, kā arī jāļauj 
betonam kārtīgi nožūt vismaz 16 stundas. Uz virsmas jāuzklāj 1 kārta neatšķaidīta produkta 
«Lithurin 2 Special». Apstrādes un žūšanas laikā virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par 
+5 °C.
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Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto 
informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radu-
šies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produk-
ta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.

Tehniskie dati 

Pielietojums iekšdarbi

Žūšanas laiks (23°C, 50 % RH) 16 st.

Var krāsot (23°C, 50 % RH) 16 st.

Gaisa/virsmas temperatūra min. +5 °C, maks. +25 °C

Gaisa mitrums 40-80% (optimālais gaisa mitrums 65%)

Patēriņš 6-8 m²/l uz poraina betona, 8-10 m²/l uz cieta betona

Atšķaidītājs ūdens

Nodilumizturība līdz 20 reizēm vairāk (testi C25/32 –> C50/60, SP)

Darbarīki suka, smidzinātājs

Darbarīku tīrīšana ūdens

Produkta glabāšana noslēgtā traukā, t°>0°C

Iepakojums 10 L
 

Pasākumi, kas veicami, lai 
novērstu iespējamās problēmas

  Pilnīgi balta virsma: 
• nekvalitatīvi veikta attīrīšana, «Lithurin 1» reaģē ar betona putekļiem, 
• izmantots pārāk daudz līdzekļa, grīda nespēj iesūkt visu šķidrumu, 
• virsma nebija attīrīta (traucē iepriekšējā, ar rūpniecisko paņēmienu uzklātā kārta). 

  Balti traipi: 
• izmantots pārāk daudz līdzekļa, produkts nožuvis virsmā esošajos padziļinājumos. 
• Nepieciešamie pasākumi – baltās nogulsnes pēc iespējas ātrāk jāizberzē vai jānokasa,  
 izmantojot tīru ūdeni.

Darba drošība  Strādāt labi vēdināmā vietā. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt 
medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

  Sargāt no bērniem.

Vides aizsardzība un 
atkritumu apsaimniekošana

  Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet 
kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un 
tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs  «Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija

Pārstāvis  SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: 6 751 7018 
info.lv@akzonobel.com
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