
Gaminio savybės  Bespalvis vandeninis gaminys „Lithurin 1“ suriša dulkes ir nešvarumus, sustiprina ir paruošia be-
toninį paviršių cheminiams procesams, kurių poveikis siekia gilesnius betono sluoksnius.  Apdo-
rotas paviršius atstumia vandenį, jį lengva prižiūrėti. Norint suformuoti patvaresnį sluoksnį, nau-
dojamas kartu su vandeniniu gaminiu „Lithurin 2 Special“ – šios abi priemonės kartu padidina 
betono atsparumą trynimui iki 20 kartų. Patvirtinta, kad gaminį galima naudoti maisto pramonės 
įmonėse (Švedija, SIK). 

Paskirtis   Naujoms ir senoms betoninėms ir cementinėms grindims. Tinka pramoninėms patalpoms, po 
stogu esančioms automobilių aikštelėms, garažams, sandėlių terminalams, rūsiams, dviračių sau-
gykloms ir pan. Šiuo skysčiu galima impregnuoti sienas, vamzdžius ir tinkuotus paviršius, apdo-
roti betoninius paviršius prieš dažant arba klijuojant grindų dangas.  

Paviršiaus paruošimas  Apdorojamas paviršius turi būti sausas, švarus, neapdulkėjęs ir nesmėlėtas. Prieš dengiant pavir-
šių gaminiu, betonas turi būti išbuvęs ne mažiau kaip 7 dienas +14…18 °C temperatūroje arba ne 
mažiau kaip 14 dienų +10…13 °C temperatūroje. Betono paviršiaus temperatūra turi būti ne ma-
žesnė kaip +5 °C. Senas grindis prieš dengiant gaminiu reikia švariai nušlifuoti. Prieš dengiant 
paviršių gaminiu „Lithurin 2 Special“, gaminys „Lithurin 1“ turi būti išdžiūvęs.

Gruntavimas  Gaminiu „Lithurin 1“ paviršių reikia dengti prieš apdorojant jį gaminiu „Lithurin 2 Special“. Gaminio 
koncentrato sąnaudos ant mašina nupoliruoto paviršiaus yra apie 0,1 l/m². „Lithurin 1“ skiedžia-
mas lygiomis dalimis su vandeniu (1:1). Kad gaminys kuo geriau įsigertų, jį ant paviršiaus reikia 
tepti minkštu teptuku, tolygiai paskirstant tirpalą ant viso paviršiaus, kol neliks jokių sankaupų. Jei 
ant paviršiaus liko gaminio likučių, juos pašalinkite. Palaukite, kol paviršius gerai išdžius. 

Apdorojimas  Prieš dengiant paviršių apdailos danga, betonas turi džiūti mažiausiai 16 valandų; tuo metu jį rei-
kia saugoti nuo teršalų. Padenkite paviršių vienu neskiesto „Lithurin 2 Special“ sluoksniu. Apdo-
rojamo ir džiūstančio paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5 °C.
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Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų 
gali šiek tiek skirtis.  Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus.  Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gami-
nys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasiliekame teisę keisti pateiktus duomenis be iš-
ankstinio pranešimo.

Tehnilised andmed

Paskirtis vidaus darbams

Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH) po 16 val.

Galima dengti kitą sluoksnį (23°C, 50% RH) po 16 val.

Oro / paviršiaus temperatūra min. +5 °C, maks. +25 °C.

Oro drėgnis 40–80% (optimalus sant. oro drėgnis 65%)

Sąnaudos 6–8 m2/l ant porėto betono, 8–10 m2/l ant kieto betono 

Skiediklis vanduo

Atsparumas trynimui iki 20 kartų didesnis (C25/32 –> C50/60, SP bandymai)

Darbo įrankiai šepetys, purškiklis

Įrankių valymas vanduo

Laikymo sąlygos uždaroje taroje, t°>0 °C

Pakuotė 10 L
 

Priemonės, padedančios 
išvengti galimų problemų

  Paviršius yra visiškai baltas: 
• paviršius buvo nepakankamai nuvalytas, „Lithurin 1“ sureagavo su betono dulkėmis, 
• naudota per daug gaminio, grindys negali absorbuoti viso skysčio, 
• paviršius nesugeria (trukdo ankstesnis pramoninis sluoksnis).

  Baltos dėmės: 
• naudota per daug gaminio, ant paviršiaus sudžiūvo jo perteklius. 
• Patarimas – baltas apnašas reikia kuo greičiau nušluostyti arba nuvalyti švariu vandeniu.

Darbo sauga  Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis 
į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

  Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.   

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas  Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gami-
nio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į 
pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas     „Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija 

Atstovas  UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (+370) 5265 3760 
info.lt@akzonobel.com 
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