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DZIĘKI NASZEJ WŁASNEJ PRODUKCJI,
MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ 
ZA NAJLEPSZĄ CENĄ!

Zastosowaliśmy na ponad 45 000 000 m2



SUCHA MIESZANKA UTWARDZAJĄCA
HERKULIT® TOP

Zalety
• Herkulit® Top zwiększa wytrzymałość na ścieranie nawet 70 razy w 

porównaniu z betonem klasy C 25/30 (Europejski standard 206-1).
• Herkulit® Top jest samo polerujący - im większe zużycie, tym lepsza 

powierzchnia.
• Herkulit® Top w jasnych kolorach nadaje połysk.
• Herkulit® Top zawiera specjalny cement, który zwiększa odporność na 

ścieranie. Również ryzyko powstania pęknięć jest zmniejszone.
• Herkulit® Top wchłania wilgoć znacznie szybciej w porównaniu do 

konkurencyjnych suchych mieszanek. Zatem może być zastosowany 
później, czego wynikiem jest bardziej jednolity kolor i lepszy rezultat 
końcowy.

• Kolorowe produkty Herkulit® Top mają wysoką zawartość pigmentu, 
co zapewnia nasycony kolor.

• Herkulit® Top może zastąpić farbę epoksydową i poliuretanową, jest 
bardziej wytrzymały na ścieranie i łatwiejszy w utrzymaniu.

• Na świecie wykonano ponad 20 milionów metrów kwadratowych 
posadzek stosując mieszankę Herkulit® Top.

Herkulit® Top jest gotową mieszanką utwardzającą, która jest kładziona 
na świeżo wylanej,wilgotnej betonowej powierzchni. Herkulit jest 
stworzony z czystego specjalnie granulowanego kwarcu, Dynagrip z 
dodatkiem specjalnego cementu opartego na cemencie portlandzkim, 
który posiada wysoką wytrzymałość nawet w małych ilościach. 
Zmniejsza się ryzyko pęknięcia powierzchni i wytrącania się wapna. 

Następną zaletą jest to, że Herkulit® absorbuje wilgoć znacznie szybciej 
i dlatego zapewnia lepsze rezultaty od innych suchych mieszanek, które 
są używane dla powierzchni o wysokiej wytrzymałości.

Ścieranie
Użytkowanie betonu przez samochody, maszyny, wózki widłowe i pieszych naraża go na zwiększone ścieranie.  
Wyniki niezależnych testów wykazują, że Herkulit® Top zwiększa wytrzymałość na ścieranie piętnastokrotnie niż wymagany według BS 
(standard Brytyjski) i SP (standard Szwedzki).
Herkulit® jest minimalnym odpowiednikiem betonu klasy C80/90 (ścieranie), patrz tabela poniżej:

Historia
W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat w pon-
ad trzydziestu krajach zostało położonych 
20 mln m2 betonowych podłóg z użyciem 
Herkulit®. Firmy, które zaufały naszym 
produktom to m. in. Volvo, IKEA, SAAB,
Coca-Cola.

Odpowiednie dla podłóg w:
• Halach produkcyjnych i magazynach
• Centrach dystrybucji i logistyki
• Sklepach i centrach handlowych
• Portach lotniczych, stacjach kolejowych 

i na przystankach autobusowych
• Warsztatach, garażach i parkingach

Jak stosować Herkulit® Top
Herkulit® Top ijest wysypywany na nowo 
położony beton, a następnie wyrównywany. 
Do rozsypywania Herkulit® Top najlepiej 
użyć wózek do posypki.

Jakość płyty betonowej 
standardu EU SS EN 206-1

Ścieranie w minimetrach po 
1600 obrotach.
(max 0,20mm wymagane)

Ścieranie w minimetrach po 2850 
obrotach.
(max 0,20mm wymagane)

Ścieranie na tarczy Boehme-
go Din 18560.
(max 7,0 wymagane)

Beton C25/30 0,80

Beton C32/40 0,40

Beton C40/50 0,20

Herkulit® Top 200 0,01 0,04 4,3

Herkulit® Top 100 0,05 5,2

BS 8204:part 
2/ASTM 169-A, 
British/USA 
standard

SS 137241, 
Swedish 
standard

Din Böhme 
18560, German 
standard

+
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INSTRUKCJA UKŁADANIA
HERKULIT® TOP

Instrukcja układania Herkulit® Top (przy użyciu wózka)

1. Wylej równomiernie podkład betonowy.

2. Herkulit® Top należy aplikować w momencie, gdy wchodząc na wylaną posadzkę, zostawia 
się ślad po bucie na głębokość ok. 1mm.

3. Przed położeniem Herkulit® Top wyrównaj podłoże zacieraczką, później rozsyp około 2,5 
kg Herkulit® na 1m2 w równomierny sposób. Odczekaj, aż Herkulit® Top zaabsorbuje wilgoć z 
podkładu betonowego, a następnie użyj zacieraczki.

4. Następnie rozsyp pozostałe 2,5 kg Herkulit® Top na 1m2 jak najrówniej przy pomocy wózka. 
Odczekaj, aż zaabsorbuje wilgoć z bazy betonowej. (Herkulit® Top, powinien zaabsorbować 
wilgoć w ciągu minimum 5, a maximum 15 minut).

5. Gdy Herkulit® zaabsorbował wilgoć, zatrzyj tarczą przynajmniej 5-6 razy w obie strony, dla uzyskania najlepszej możliwej 
gładkości i wykończenia powierzchni. Zalecamy użycie tarczy kompozytowej Allen’a, zwłaszcza podczas wykonywania posadz-
ki wjasnych kolorach.

6. Zatrzyj powierzchnię, używając łopatek wykończeniowych,co najmniej 3-4 razy w obie strony.

7. Bezpośrednio po ostatnim zatarciu, zastosuj Lithurin® II (na bazie wody) w ilości 0,15 litra na 1m2 lub Lindolit® (na bazie wody) 
w ilości 0,07 litrów na 1m2 rozcieńczony w stosunku 1:3 z wodą oraz wodę i folią plastikową.

Przed rozpoczęciem użytkowania posadzki, zalecamy jej czyszczenie i impregnację przy pomocy Lindec Concrete Soap®, 
używając maszyny polerującej. Zużycie 0,10 litr na m2 (skoncentrowany) rozcieńczony 1:10 z wodą. Do codziennego czyszcze-
nia wystarczy 0,010 litra na m2. To zaimpregnuje powierzchnię i zwiększy połysk.

 

ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest producentem. Jednakże 
firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. 
Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia do klienta.
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INSTRUKCJA UKŁADANIA
HERKULIT® TOP

ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest producentem. Jednakże 
firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. 
Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia do klienta.

Jak osiągnąć lepszy i bardziej wyrównany kolor, używając Herkulit® Top?

Jest ważne, aby pamiętać, że mamy do czynienia z betonem, który zawiera różne rodzaje piasku i żwiru, a także wodę, cement a 
czasem plastyfikatory. Każdy transport betonu może różnić się  proporcjami wody i surowców. To ma wpływ na finalny rezultat. 
Trudno jest kontrolować to w 100%. Jednakże poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które warto wziąć pod uwagę, aby osiągnąć 
lepsze rezultaty. 

1. Upewnij się że beton, którego używasz, jest dobrej jakości. Mniej VCR i większa ilość cementu dobrej jakości zminimalizuje 
ewentualne problemy.

2. Spróbuj użyć Herkulit® Top jak najpóźniej jak to możliwe, Herkulit® Top nadal zaabsorbuje wilgoć z podkładu betonowego.

3. W razie użycia plastikowej foli i wody, upewnij się że folia nie jest usunięta podczas pierwszych 7-14 dni i że okrywa całą 
podłogę podczas tego okresu.

4. Unikaj chodzenia w brudnych butach na świeżo położonym Herkulit®, szczególnie jeśli zostały użyte jaśniejsze kolory (biały, 
żółty, jasnoszary i beżowy).

5. Unikaj używania w zacieraczkach tarcz i łopatek niskiej jakości. Mogą się zetrzeć i zaciemnić kolor powierzchni. Jest zalecane, 
aby używać kompozytowe tarcze Allen’a, szczególnie do jaśniejszych kolorów.

6. Narzędzia ręczne, tarcze i łopatki zacieraczek powinny być oczyszczone z brudu i pozostałości betonu.

7. Podczas używania maszyn spalinowych, upewnij się, że nie napełniasz baku na nowo położonej posadzce.

8. Unikaj zacierania zbyt mocno, szczególnie przy zastosowaniu jaśniejszych kolorów, może to spowodować wypalenie powi-
erzchni.

Warto zauważyć, że zmiany kolorów nie mają wpływu na jakość. Jest to jedynie różnica kosmetyczna i posadzka nie będzie 
gorsza, bądź mniej wytrzymała!
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ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest pro-
ducentem. Jednakże firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem 
instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia 
do klienta. 
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Ibolith® Top jest gotową mieszanką, która zawiera cement dobrej jakości 
oraz czyste i wysuszone kruszywa, gotowe do użycia w celu zwiększenia 
wytrzymałości na zużycie i ścieranie.

Zalety:
• Ibolith® Top zwiększa wytrzymałość na zacieranie do trzydziestu pięciu 

razy w porównaniu z betonem klasy C 25/30 (standard europejski 206-
1).

• Ibolith® Top jest samo polerujący, im większe zużycie, tym lepsza 
powierzchnia.

• Ibolith® Top zawiera specjalny cement i jednocześnie zwiększa 
wytrzymałość na ścieranie. Skutkiem tego ryzyko pęknięcia jest 
zmniejszone.

• Ibolith® Top wchłania wilgoć znacznie szybciej w porównaniu do 
konkurencyjnych suchych mieszanek. Zatem może być zastosowany 
później. W wyniku  tego otrzymujemy bardziej równy kolor i lepszy 
rezultat.

• Na świecie zastosowano Ibolith® Top na ponad 5 milionach metrów 
kwadratowych.

Ścieranie:
Ibolith® Top jest bardzo odporny na ścieranie. Zgodnie z badaniami 

Aston Service UK Ibolith® Top posiada odporność na ścieranie rzędu 
tylko 0,08mm przy 2850 obrotach i dlatego może być używany na 
często uczęszczanych posadzkach przemysłowych.

Zużycie:
Zużycie Ibolith® Top szary wynosi od 4 do 5 kilogramów na m2.

Opakowanie:
25kg worki lub duże worki 500kg. 1050 kg na jednej palecie.

Jakość płyty betonowej standardu 
EU SS EN 206-1

Ścieranie w milimetrach po 1600 obro-
tach. (max 0,20mm wymagane)

Ścieranie w milimetrach po 2850 obro-
tach. (max 0,20mm wymagane)

Beton C25/30 0,80

Beton C32/40 0,40

Beton C40/50 0,20

Ibolith® Top 0,08

BS 8204:part 
2/ASTM 169-A, 
British/USA 
standard

Historia
W ciągu ostatnich trzydziestu lat zostało 
położonych w Szwecji  ok. 5 000 000 m2  
posadzek betonowych z zastosowaniem 
Ibolith®. 

Odpowiednie dla podłóg w:
•Halach produkcyjnych i magazynach
•Centrach dystrybucji i logistyki
•Sklepach i centrach handlowych
•Portach lotniczych, stacjach kolejow-
ych i na przystankach autobusowych
•Warsztatach
•Garażach i parkingach

Jak stosować Ibolith® Top
Ibolith® Top jest rozsypywany na nowo 
położonym betonie, a następnie wyrówna-
ny.
Ibolith® Top najlepiej układać przy pomocy 
wózka do posypek.
Patrz: następna strona.

+

SUCHA MIESZANKA UTWARDZAJĄCA
IBOLITH® TOP
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ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest pro-
ducentem. Jednakże firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem 
instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia 
do klienta. 

SUCHA MIESZANKA UTWARDZAJĄCA
IBOLITH® TOP

Po zastosowaniu 
Okres po zastosowaniu jest szczególnie istotny, jest narażony zwłaszcza na silny wiatr, temperatury, bezpośrednie działanie światła 
słonecznego itd. należy użyć Lindolit® lub Lithurin® bezpośrednio po zacieraniu, aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu. W przeci-
wnym razie mogłoby to doprowadzić do pęknięć i zbyt miękkiej powierzchni (słaba wytrzymałość na ścieranie).

Instrukcja kładzenia (ręcznie z rozsiewaczem)
1. Wylej równomiernie podkład betonowy. Obserwuj zmniejszenie różnicy kolorów na powierzchni. 
2. Kiedy już można chodzić po powierzchni, a ślady mają około 1mm głębokości, jest to czas aby zastosować Ibolith® Top. W takim 
przypadku również opony wózka do posypek nie powinny zostawiać śladów. 
3. Aby zwiększyć wiązanie pomiędzy podkładem betonowym a Ibolith® Top, użyj 1kg na 1m2 i zatrzyj powierzchnię tarczą, głównie po 
to, by uniknąć zanieczyszczeń na podkładzie betonowym. 
4. Po pierwszym zacieraniu zastosuj pozostałe 3-4 kg Ibolith® Top na 1m2 jak najszybciej przy pomocy rozsiewacza. Pozwól, aby 
wchłonął wilgoć z podkładu betonowego. 
5. Gdy Ibolith zaabsorbował wilgoć, zatrzyj tarczą przynajmniej 5-6 razy w obie strony, dla najlepszej możliwej równości i wykończenia 
powierzchni. Rozważ użycie tarczy kompozytowej Allen’a , zwłaszcza podczas używania jaśniejszych kolorów. 
6. Zatrzyj powierzchnię używając łopatek wykończeniowych,co najmniej 3-4 razy w obie strony. 
7. Bezpośrednio po ostatnim zacieraniu, zastosuj Lindolit® W (na bazie wody) z zużyciem 1 litra na ok. 10-12 m2 (rozcieńczony w sto-
sunku 1:2 z wodą) lub 1 litr na ok. 15-17 m2 (rozcieńczony w stosunku 1:3 z wodą) lub wodę z plastikową folią, które mogą być użyte 
następnego dnia rano. Inną opcją jest zastosowanie Lindolit® S (na bazie rozpuszczalnika) lub Lithurin® II (na bazie wody) z zużyciem 
1 litra na około 8-10 m2. 
8. Przed użytkowaniem posadzki, zalecamy czyszczenie i impregnację powierzchni przy pomocy Lindec Concrete Soap®, używając 
maszyny polerującej. Zużycie 0,10 litra na 1m2 (skoncentrowany) rozcieńczony 1:10 z wodą. To zaimpregnuje powierzchnię i zwiększy 
połysk.

Wypełnianie szczelin

W celu uniknięcia pęknięć w podłogach betonowych stało się częstą praktyką stosowanie nacięć o wymiarach 6 x 6mm lub 8 x 8mm. 
Szczeliny mogą być uzupełniane Linofog® Mix lub Linoflex®.

Zalecenia w celu otrzymania lepszego i bardziej wyrównanego koloru

Jest ważne, aby pamiętać, że mamy do czynienia z betonem, który zawiera różne rodzaje piasku i żwiru, a także wodę, cement a 
czasem plastyfikatory. Każdy transport betonu może różnić się  proporcjami wody i surowców.

To ma wpływ na finalny rezultat. Trudno jest kontrolować to w 100%. Jednakże poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które warto wziąć 
pod uwagę, aby osiągnąć lepsze rezultaty.
1. Upewnij się że beton jest dobrej jakości. Mniej wody w betonie zredukuje wytrącanie się wapna i różnice w kolorze.
2. Spróbuj nakładać Ibolith® Top jak najpóźniej.
3. W przypadku użycia plastikowej folii,upewnij się że nie jest ona usunięta przez 7-14 dni i że okrywa całą podłogę w ciągu tego czasu.
4. Unikaj używania tarcz i łopatek niskiej jakości w zacieraczkach. Mogą się zetrzeć i zaciemnić kolor powierzchni. Jest zalecane, aby 
użyć kompozytowych tarcz Allen’a, szczególnie dla jaśniejszych kolorów. 
5. Narzędzia ręczne, tarcze i łopatki zacieraczek powinny być czyste i oczyszczone z brudu i pozostałości betonu.
6. Podczas używania maszyn spalinowych, upewnij się, że nie napełniasz baku na nowo-położonej podłodze.
7. Unikaj zacierania zbyt mocno, jeśli zostaną użyte jaśniejsze kolory, mogłoby to spowodować wypalenie powierzchni.

Proszę zauważyć, że możliwe zmiany kolorów nie mają wpływu na jakość. Jest to jedynie różnica kosmetyczna i materiał nie będzie 
gorszy, bądź mniej wytrzymały.
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ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest pro-
ducentem. Jednakże firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem 
instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia 
do klienta. 

METODA „MOKRE NA MOKRE”
HERKULIT® 0 - 4

Opis:
Herkulit® 0-4 może być użyty w tzw. metodzie „mokre na mokre” lub 
jako twarde kruszywo, gdy jest mieszany z cementem na budowie.
Herkulit® 0-4 jest zrobiony z najlepszej jakości kwarcu,umytego i 
wysuszonego w celu  usunięcia pozostałości i uniknięcia wilgoci, gdy 
jest mieszany z cementem.

Aby otrzymać satysfakcjonujący rezultat, kładąc Herkulit® 0-4 mm w 
metodzie  „mokre na mokre”, należy zwrócić uwagę na to, by podkład  
betonowy był poprawnie zmieszany i położony. Powierzchnia i struktura 
podkładu jest kluczowa dla uzyskania wiązania warstwy wierzchniej. 
Zaleca się stosowanie betonu klasy C 25/30.

Wymagania:
Podkład betonowy powinien spełniać następujące wymagania:  

Powierzchnia podkładu betonowego:
Podkład betonowy powinien być równy i dobrej jakości. Rekomendujemy 
zastosowanie betonu C28/30-C30/37.
    

Poziomowanie:
Podkład betonowy powinien być kładziony wystarczająco równo, tak, 
aby grubość Herkulit® 0-4 mm mogła być utrzymana w wymiarach (8-
10mm).

Instrukcja kładzenia metodą „mokre na mokre”:
1. Zastosuj jak najrówniejszy podkład betonowy.
2. Zatrzyj powierzchnię zacieraczką w obie strony w momencie, kiedy można chodzić po podkładzie betonowym.
3. Zmieszaj Herkulit® 4-0 z cementem portlandzkim, plastyfikatorem na bazie naftalenu i wodą  w następujących proporcjach: 50kg 

Herkulitu® 0-4, 25kg cementu z WCR 0,36-0,38 i 0,7-1% plastyfikatora. Miksuj, aż otrzymasz plastyczną konsystencję.
4. Zastosuj mieszankę o 10 mm grubości.
5. Zatrzyj powierzchnię w obie strony przynajmniej 5-6 razy.
6. Wykończ powierzchnię łopatkami w obie strony, przynajmniej 3-4 razy.
7. Zastosuj Lindolit® lub Lithurin® natychmiast po zacieraniu.
8. Następnego ranka, zaleca się użycie Lindolit® W (na bazie wody) rozcieńczonego w stosunku 1:3, lub zastosuj dużą ilość wody i pokryj 

całą powierzchnię folią. Zostaw ją tam na 7-14 dni.

Zużycie w metodzie „mokre na mokre” na 10 mm i m2: 
15 kg Herkulit® 0-4, 7,5 kg cementu Portlandzkiego CEM 1 i 0,3 kg pigmentu kolorowego (opcjonalny), 0,07 kg plastyfikatora.

Zużycie na 1m2:
2,75 kg Herkulit® 0-4 mm
1,25 kg Cementu Portlandzkiego CEM 1 
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ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest pro-
ducentem. Jednakże firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem 
instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia 
do klienta. 

METODA „MOKRE NA MOKRE”
HERKULIT® PM4

Opis:
Herkulit® PM4 powinien być używany tylko w metodzie „mokre na 
mokre”, jako warstwa na dobrej jakości podłożu betonowym o grubości 
8-10mm. Herkulit® PM4 jest gotowy do wymieszania z wodą a składa 
się z najlepszej jakości kruszywa kwarcowego umytego i wysuszonego, 
cementu, twardych kruszyw, włókien PP oraz innych dodatków w tym 
możliwych pigmentów.

Aby uzyskać oczekiwany rezultat, należy zadbać o dobrej jakości 
podłoże betonowe. Standardowo powinien to być beton klasy C25/30. 

Wymagania:
Aby Herkulit® PM4 spełnił swoją rolę, podłoże betonowe musi spełniać 
następujące warunki: 

Podłoże betonowe:
Podłoże betonowe, w którym zastosowano plastyfikator na bazie 
naftalenu, ze zredukowaną ilością wody, powinno być równe i dobrej 
jakości. Jeśli opad „slump” wynosi do 15, powinno się zastosować beton 
klasy C 28/30, natomiast jeśli przekracza 15 rekomenduje się użycie 
betonu C30/37.
Uwaga: nie stosować na betonie z powietrzem uwięzionym.
    

Poziomowanie:
Herkulit® PM4 powinien być układany równo, grubość warstwy w 
zakresie 8-10mm. 

Instrukcja:
1. Ułożyć podkład betonowy najrówniej jak to możliwe. Zredukować ilość wody poprzez użycie plastyfikatora na bazie naftalenu lub 

system próżniowy.
2. W momencie, gdy można chodzić po posadzce, zatrzeć jeden raz zacieraczką.
3. Wymieszać Herkulit® PM4 przez 3-4 minuty w następujących proporcjach: - 25kg Herkulit® PM4 z 2,25 litrami wody (WCR 0,36) aż do 

uzyskania plastycznej konsystencji (podobnej do zaprawy) 
-500 Herkulit® PM4 z 45 litrami wody (WCR 0,36) aż do uzyskania plastycznej konsystencji (podobnej do zaprawy)
-1000 Herkulit® PM4 z 90 litrami wody (WCR 0,36) aż do uzyskania plastycznej konsystencji (podobnej do zaprawy)
4. Ułożyć warstwę o grubości 8-10mm oraz użyć listwy/głowicy wibracyjnej.
5. Zatrzeć posadzkę tarczą w obu kierunkach 5-6 razy.
6. Następnie wykończyć posadzkę zacierając łopatkami w obu kierunkach 3-4 razy.
7. Zastosować Lithurin® IIS zaraz po zatarciu aby uniknąć zbyt szybkiego odparowania wilgoci.

Zużycie Herkulit® PM4: 
22 kg Herkulit® PM4 na otrzymanie 1m2 warstwy o grubości 10mm. 
20 kg Herkulit® PM4 na otrzymanie 1m2 warstwy o grubości 8mm.

Kolory:
Szary lub jasno szary. Inne na zamówienie.
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BETON O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI  
HERKULIT® S400

Ogólnie

Herkulit® jest głównie stosowany na posadzkach, gdzie wymagana jest 
trwałość i łatwa konserwacja,  w przemyśle, centrach handlowych, loka-
lach publicznych, biurach i garażach.
Herkulit® S400 jest naturalnym, przyjaznym środowisku materiałem. 
Materiał jest odporny na wodę i jest antystatyczny. Stosowanie nie 
wymaga użycia trujących dodatków. 
Herkulit® S400 jest warstwą o grubości15-25 mm łączącą stary i nowo 
położony stwardniały beton.
Odporność warstwy jest zaprojektowana, aby zapewnić bezproblemową 
funkcjonalność w ekstremalnym środowisku przemysłowym i 
pomieszczeniach, gdzie wymagana jest higiena. Podłoga tego typu 
zwykle wytrzymuje ponad 30 lat, nawet w pomieszczeniach silnie 
uczęszczanych przez pojazdy takie, jak ciężarówki. 
Podłogi w starych pomieszczeniach są odnawiane przez użycie Herku-
lit® S400. Można go zastosować w celu odnowienia całkowicie zużytych 
posadzek i w remontach całych pomieszczeń. W obu przypadkach re-
nowacja podłogi Herkulit® S400 jest bardziej opłacalna niż usuwanie 
istniejącej podłogi betonowej. Herkulit® S400 zapobiega wnikaniu sz-
kodliwych substancji w beton a w dodatku jest całkowicie odporny na 
mróz.
Technologia powinna być stosowana przez wykwalifikowane ekipy. 
Wspomniana technologia redukuje potrzebę użycia fug do 80% w 
porównaniu ze zwyczajną posadzką betonową, skutkiem tego zmnie-
jsza koszt napraw i konserwacji w przyszłości.
Technologia Herkulit® S400 pozwala na optymalizację procesu bu-
dowy poprzez wylanie podkładu betonowego na początku budowy i 
wykończenie posadzki już w zamkniętym budynku.

Instrukcje planowania projektu:

Wykonywanie prac:
Prace są podzielone na pięć głównych elementów
-Rozsypanie
-Układanie
-Zacieranie i wykańczanie
-Utwardzanie
-Użytkowanie

Warunki na miejscu pracy:
Podczas kładzenia Herkulit®, powierzchnia betonu musi mieć stałą temperaturę przynajmniej +10° C być sucha i czysta.

Dane techniczne:
Wymienione właściwości są reprezentatywne dla średnich wartości i nie powinny być uważane za minimalne lub charakterystyczne. 
Wszystkie właściwości dotyczą temp. +20° C.

Typ  Herkulit® Special 2-4:
Wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 po 28 dniach 95 N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie w N/mm2 po 28 dniach 15 N/mm²
Zużycie po DIN 52108 na tarczy Boehmego-wartość w cm3/50 cm3 <4
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BETON O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI  
HERKULIT® S400

Opis:
W celu osiągnięcia satysfakcjonującego rezultatu przy kładzeniu Herkulit® 
S400, trzeba zwrócić uwagę, aby podkład betonowy był dobrej jakości. Powi-
erzchnia i struktura betonu jest kluczowa dla przyczepności warstwy wierzch-
niej. Jeżeli istnieje wątpliwość co do spełnienia wymagań, powinien zostać 
przeprowadzony test terenowy lub jeśli to konieczne, powinny zostać pobrane 
próbki do bliższej analizy.

Wymagania:
Do zapewnienia optymalnego działania Herkulit® S400, podkład betonowy 
musi spełniać następujące wymagania:

Przyczepność:
Wytrzymałość na rozciąganie powinno wynosić 1.5 MPa (15 kg/cm2) 
podczas kładzenia Herkulit® S400.

Powierzchnia:
Powierzchnia powinna mieć strukturę równą do minimum 2 mm/max 
30% grubości warstwy wierzchniej.
Powierzchnia powinna być czysta.

Równość:
Podkład betonowy powinien być wystarczająco równy, tak aby grubość 
Herkulit® S400 mogła być utrzymana w podanych wymiarach (15-
25mm).

Porady:
Jeżeli podkład betonowy ma wytrzymałość na rozciąganie równą przynajmniej 
35 N/mm2 i jest dobrej jakości i bez zanieczyszczeń, można spodziewać się, że 
po zacieraniu lub szlifowaniu i czyszczeniu powierzchni, przyczepność będzie 
przekraczała wymagane wartości.

Dla nowych posadzek:
Połóż podkład betonowy tak aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię. 
Powierzchnia musi być na tyle równa, aby otrzymać warstwę Herkulit® S400 o 
grubości od 15 do 25mm.

Nigdy nie używaj utwardzacza na bazie wosku lub rozpuszczalnika. 

Podkład betonowy musi być kładziony na równej i stabilnej powierzchni, aby mogły wytrzymać ładunek obciążający go.
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BETON O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI  
HERKULIT® S400

Fugi:
Podłogi Herkulit® S400 łączą się z podkładem betonowym i nie wymagają fug.

Fugi w podkładzie betonowym:
Rekomendujemy wykonanie szczelin w nowej powierzchni nad starymi fuga-
mi, które się przemieszczają.

Frezowanie/Piaskowanie:
Powierzchnia musi być wyfrezowana. Grubość podkłądu musi wynosić mini-
mum 2mm lub maximum 30% warstwy Herkulit® S400. Powierzchnia powinna 
być bez zanieczyszczeń i luźnych zanieczyszczeń. Frezowanie powinno zostać 
przeprowadzone na całej powierzchni, tak samo na pobliskich ścianach, fila-
rach itp.

Czyszczenie powierzchni:
Po frezowaniu, beton powinien być dokładnie wyczyszczony.

Stosowanie wody i okrywanie:
Jeżeli podkład betonowy nie jest nasycony wodą po czyszczeniu, woda pow-
inna być zaaplikowana w czasie od 8 do 24 godzin przed kładzeniem gruntu. 
Jednocześnie należy powierzchnię odsłonić.  Jeżeli pozostaje jakaś wolno 
stojąca woda, musi ona być usunięta.

Kolor:
Kolor podstawowy: szary. Pigmenty są dodawane dla uzyskania innych 
kolorów.

Fugi, szczeliny:
Mogą być nacinane i wypełniane wedle życzenia.

Ochrona ukończonych powierzchni:
Powierzchnie Herkulit® S400 wykonane przed zakończeniem budowy bud-
ynku, powinny być osłaniane w celu ochrony do zakończenia robót.

Wykończenie powierzchni:
Naturalne wykwity występujące podczas początkowego okresu użytkowania 
skutkują matową powierzchnią. Aby temu zaradzić, natychmiast po usunięciu 
folii należy użyć na  powierzchni Lithurin® I i II Wash przy pomocy maszyny 
czyszczącej.
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ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest pro-
ducentem. Jednakże firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem 
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BETON O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI  
HERKULIT® S400

Czyszczenie:
Myj podłogi produktem Concrete Soap®. W stężeniu ok. 100:3.
Szarość (wykwity) znikną podczas regularnego czyszczenia i powierzchnie 
Herkulit® S400  zyskają połysk.
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Herkulit® S 200 jest gotową mieszanką stosowaną do napraw po-
sadzek lecz także do pokrywania większych powierzchni. Zmieszany z 
niewielką ilością wody na placu budowy Herkulit® S200 jest przeznac-
zony do wypełniania ubytków o głębokości od 4mm do 12mm. 

Herkulit® S 200 zapewnia przy właściwej aplikacji, zatarciu i wygładzeniu, 
twardość i połysk wykończenia, który jest porównywalny do trady-
cyjnych twardych posypek betonowych. Herkulit® S 200 może być 
użyty jako zaprawa naprawcza a także może być używany na większych 
powierzchniach. 

Zalety: 
Herkulit® S 200 daje bardzo gładkie i estetyczne wykończenie powier-
zchni 
Herkulit® S 200 daje bardzo ładny i jasny kolor
Herkulit® S 200 is light-reflective (bright colors) 
Herkulit® S 200 rozjaśnia pomieszczenia (jasne kolory) 
Herkulit® S 200 ma dużą odporność na ścieranie 
Herkulit® S 200 ma bardzo małą skurczliwość
Herkulit® S 200 może być używany na posadzkach przemysłowych o 
dużym natężeniu ruchu 

Herkulit® S 200 jest stosowany na zagruntowaniu, dokładnie 
odkurzonym i odessanym z wody podkładzie betonowym i tworzy 
warstwę o 4-12 mm grubości. 

Herkulit® S 200 powinien być wymieszany z wodą przez co najmniej 5 
minut. 

Zużycie: 
Herkulit® Primer 0.8 to 1.0 kg/m2 

Zużycie zaprawy: 
Herkulit® S 200 - 25 kg/m2 na 10 mm grubości 

Technical specifications:
Herkulit® S 200

Czas schnięcia Ok. 60 minut (+ 200C) 

Konsystencja mieszanki   Plastyczna/półciekła

Kształt Proszek

Kolor      Szary
Wielkość ziarna 0-5 mm

Gęstość 2.5 kg / l

Warunki mieszania  1.9 do 2.0 litrów wody na 25 kg suchego proszku

Temperatura podczas stosowania +50C do + 250C

Odporność na ścieranie     0.01 mm po 2850 cyklach (BS8204/EN13892-4) 

ZAPRAWA 
HERKULIT® S200

+
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Instrukcje dla Herkulit® Primer
2,5 kg Herkulit® Primer należy zmieszać z 0,70 do 0,75 litrów 
wody.
15 kg Herkulit® Primer należy zmieszać z 4,5 do 5,0 litrów 
wody.

Mieszanie Herkulitu® Primer
Napełnić odpowiedni pojemnik wodą, dodawać powoli 
Herkulit® Primer i mieszać (wiertarką z mieszadłem) przez ok. 
5 minut.

Nakładanie Herkulit® Primer
Herkulit® Primer jest nakładany pędzlem na piaskowaną 
lub frezowaną powierzchnię. Nie wolno doprowadzić do 
wyschnięcia (zmatowienia) Herkulit® Primer.

ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest producentem. Jednakże 
firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. 
Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia do klienta.

INSTRUKCJE KŁADZENIA
HERKULIT® S200

Wymagania dla podkładu
Aby uzyskać satysfakcjonujący rezultat używając Herkulit® S 200, ważne jest, aby powierzch-
niowa wytrzymałość betonu wynosiła 1.5 MPa. Struktura powierzchni podkładu betonowe-
go jest kluczowa dla wiązania warstwy górnej. Jeżeli istnieje wątpliwość co do spełnienia 
wymagań powinny zostać przeprowadzone dodatkowe badania.

Przygotowanie podkładu
1. Powierzchnię należy poddać piaskowaniu lub frezowaniu. Warstwa na któej układany jest 

Herkulit® S200 powinna mieć grubość nie mniejszą niż 2mm i nie większą niż 30% grubości 
układanej warstwy z Herkulit®. Powierzchnia powinna być czysta i pozbawiona luźnych 
zanieczyszczeń.

2. Czyszczenie powierzchni: Po piaskowaniu betonu, powinien on być dokładnie odkurzony.
3. Na naprawianą powierzchnię należy wylać wodę i przykryć folią. Folia musi pozostać tam 

na czas przynajmniej 24 godzin. Po usunięciu folii należy upewnić się, że nie ma wolno-
stojącej wody na powierzchni.

Zużycie Primer
0,8 do 1 kg/m2.
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ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest producentem. Jednakże 
firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. 
Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia do klienta.

Twardnienie

Tuż po ostatnim zacieraniu, należy użyć Lithurin® II (na bazie wody) w ilości 0,15 litrów 
na 1m2, alternatywnie Lindolit® W (na bazie wody) w ilości 0,07 litrów na m2 (skoncen-
trowany) rozcieńczony z wodą w stosunku 1:3 lub wodę i folię.

Instrukcje dla Herkulit® S200
25 kg Herkulit® S 200 należy dobrze wymieszać z 1,9 - 2,0 lit-
rami wody.

Kładzenie Herkulit® S200
Herkulit® S 200 powinien być poddany wibracjom. Wyrównaj 
powierzchnię przynajmniej 5-6 razy. Okryj folią plastikową 
pomiędzy wyrównywaniem lub zastosuj Lindolit® 1:1 
metodą natryskową na powierzchni bezpośrednio po wyla-
niu. Powierzchnia musi stwardnieć przed zatarciem.
Na końcu zatrzyj do uzyskania błyszczącej powierzchni.

Kolor
Kolor podstawowy: szary. Dla uzyskania innych kolorów 
dodaj pigmenty.

Zużycie S200
25 kg/m2 na warstwę grubości 10mm (min 4mm do max 
12mm grubości).

INSTRUKCJE KŁADZENIA
HERKULIT® S200
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Stosunek mieszanki Herkulit® Primer z wodą
Zmieszaj 15 kg Herkulit® Primer z 4,35-4,50 litrów wody. 

Mieszanie Herkulit® Primer
Mieszanie może być przeprowadzone w betoniarce lub wiertarką z mieszadłem. 

Mieszanie w betoniarce 
1.) Wylej Herkulit® Primer do betoniarki i dodaj 2/3 wskazanej ilości wody.
2.) Miksuj przez 3 minuty.
3.) Dodaj pozostałe 1/3 wody.
4.) Miksuj dalej przez 3 minuty. 

Mieszanie przy pomocy wiertark
1.) Wlej wskazaną ilość wody do odpowiedniego kontenera.
2.) Powoli dodaj suchy Herkulit® Primer cały czas mieszając.
3.) Mieszaj przez 5 minut. 

Aplikacja Herkulit® Primer 
Herkulit® Primer należy nakładać przy pomocy twardego pędzla na wilgotnej, ukończonej powierzchni betonowej. 

Opis
Przygotowanie podłoża jest bardzo ważne w celu uzyskania prawidłowego wiązania podkłądu z warstwą powierzchniową. 

Wymagania
W celu zapewnienia optymalnego działania Herkulit® Primer, podkład betonowy musi spełnić następujące wymagania:

Wiązanie
Wytrzymałość na rozciąganie powinna wynosić 1.5 MPa (15 kg/cm2). 

Podłoże
Grubość podkładu nie mniejsza niż 2mm i nie większa niż 30% grubości układanej warstwy z Herkulit®.

Wypoziomowanie
Możliwie najbardziej wypoziomowana powierzchnia.

Uwagi
a.) Jeśli wytrzymałość na ściskanie podkładu betonowego wynosi minimum 35 N/mm2 i jest ogólnie dobrej jakości i bez 
zanieczyszczeń, po piaskowaniu/frezowaniu powinno się osiągnąć zadowalające rezultaty.
b.) Beton powinien być wylewany zaraz po zmieszaniu aby uniknąć rys skurczowych. Można to uzyskać poprzez następujące 
czynności:
c.) Typ cementu: portlandzki
d.) Użycie drobnoziarnistych domieszek.
e.) Użycie preparatów obniżających wymaganą ilość wody.
f.) Max VCR 0,55.
g.) Opad “slump” 60-90mm.

INSTRUKCJE KŁADZENIA
HERKULIT® PRIMER
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INSTRUKCJE KŁADZENIA
HERKULIT® PRIMER

Piaskowanie/frezowanie
Piaskowana/frezowana powierzchnia powinna mieć grubość minimum 2mm a maksimum 30% grubości warstwy nakładanej. 
Podłoże powinno być czyste i wolne od niezwiązanego cementu. powinno być przeprowadzone na całej powierzchni tak, jak i 
w pobliżu ścian, filarów itp. Jeżeli maszyny nie mają dostępu do krawędzi, może być to zrobione ręcznie. Przed piaskowaniem/
frezowaniem istniejącego betonu, powinny być przeprowadzone jakiekolwiek potrzebne naprawy pęknięć itp. 

Czyszczenie powierzchni
Po piaskowaniu/frezowaniu, beton musi być dokładnie wyczyszczony: odkurzacz, myjki wysokociśnieniowe itp. 

Polewanie wodą i osłanianie 
W zależności od temperatury i gęstości betonu zaleca się, aby nasączyć podkład betonowy wodą 8-24 godziny przed kładzeniem 
Herkulit® Primer. Należy okryć folią aby zapobiec wyparowaniu wody. Natomiast wolno-stojąca woda na powierzchni musi być 
odessana. 

Opakowania
Herkulit® Primer jest dostarczany w  workach 15kg na paletach 510 kg. 

Zużycie materiału
Z 15 kg Herkulit® Primer i ok. 4,5 litrów wody uzyskuje się ok. 8,5 litrów przygotowanej zaprawy. Zużycie materiału jest równe 
ok. 0.8-1.0 kg na 1m2. 

Czyszczenie narzędzi itp.
Narzędzia i ekwipunek powinien być czyszczony wodą zanim Herkulit® Primer wyschnie. 

 
Bezpieczeństwo 

Herkulit® Primer jest nietoksyczny i na bazie cementu. Gdy proszek wejdzie w kontakt z wodą, zaprawa staje się zasadowa. 
Zawsze noś maskę ochronną,ubrania ochronne i rękawice podczas pracy z Herkulit® Primer. 

Składowanie
Sacks of Herkulit® Primer should be stored on pallets and kept dry, under these conditions the material will keep for at least 6 
months. 
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UTWARDZACZ MEMBRANOWY 
LINDOLIT® W

W celu uniknięcia przedwczesnego wysychania, 
skurczów i pęknięć 

Lindolit® W (na bazie wody) zapobiega wysychaniu, skurczom i  
pęknięciom. Do użytku na nowo położonych posadzkach betonowych. 
Lindolit® W jest akrylową dyspersją z dodatkami do natychmiastowego 
układania na nowo położonych posadzkach.

Do użytku: 
Nawet najlepszy beton i profesjonalna ekipa mogą nie wystarczyć 
do osiągnięcia maksymalnej wytrzymałości posadzki. Roboty 
wykończeniowe są równie ważne dla końcowego rezultatu. Zbyt szybkie 
wysychanie powierzchni może mieć wpływ na mniejszą wytrzymałość 
posadzki podczas jej użytkowania. 

Zalety:
• Lindolit® W jest na bazie wody. 
• Lindolit® W nie wydziela gazów ani oparów. 
• Lindolit® W zapobiega zbyt szybkiemu odparowaniu wody. 
• Lindolit® W redukuje kurczenie się posadzki. 
• Lindolit® W redukuje możliwe wytrącanie się wapna.
• Lindolit® W is efficiency tested and approved (see separate test result).
• Lindolit® W może być użyty z plastikową folią i wodą.
• Lindolit® W został zastosowany na ponad 5 mln m2.

Transport i przechowywanie: 
Lindolit® W należy chronić przed zamarznięciem. 

Okres składowania: 
12 miesięcy jeśli jest poprawnie składowany. 

Aplikacja: 
Lindolit® W musi być zastosowany natychmiast po ostatnim zacieraniu lub jak najszybciej się da, w zależności od panujących warunków. 
Lindolit® W jest nakładany szczotką, mopem lub miękkim pędzlem.
Jeżeli kładziemy posadzki w warunkach ekstremalnych takich jak: bezpośrednie silne nasłonecznienie lub silny wiatr, jest możliwe zas-
tosowanie Lindolit® W tuż po wylaniu betonu, w rozcieńczeniu 1:1 z wodą.
Po zacieraniu należy zastosować w rozcieńczeniu 1:2 z wodą lub z wodą i folią plastikową  w rozcieńczeniu 1:3.
Początkowy mleczny wygląd Lindolit® W zmienia się w przezroczysty w ciągu kilku dni. Prawidłowe zastosowanie sprawia, że po 
wyschnięciu powierzchnia jest błyszcząca. 

Zużycie: 
Zużycie około 0,08-0,10 litra koncentratu na m2, w rozcieńczeniu 1:2 z wodą. 
Zużycie około 0,06-0,08 litra koncentratu na m2, w rozcieńczeniu 1:3 z wodą. 

Testowany: 
Lindolit® W jest przetestowany zgodnie z normą BS 7542:1992 (Standard Europejski).

BS 7542:1992 
European 
Standard 

+
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UTWARDZACZ MEMBRANOWY
LINDOLIT® S

Lindolit® S jest przezroczystym, utwardzającym, 
utrwalającym i uszczelniającym preparatem na bazie 
rozpuszczalnika dla nowo położonego betonu.

Jest gotowym do użytku, jednoskładnikowym i wytrzymałym na 
większość łagodnych roztworów alkalicznych, kwasów i soli produktem. 
Jest łatwy w użytkowaniu, odporny na ścieranie przez ruch pieszy i 
samochodowy oraz  kompatybilny z większością klejów. Lindolit® S 
tworzy membranę, która jest bardzo łatwa do mycia i nadaje betonowi 
błyszczący, „mokry” wygląd.

Zastosowanie: 
Lindolit® S jest używany jako komponent uszczelniający wewnątrz 
i na zewnątrz, do pionowych i poziomych powierzchni. A także do 
uszczelniania, utwardzania i przeciw pyelniu nowych kamiennych i 
betonowych powierzchni. Typowe zastosowanie obejmuje magazyny, 
obiekty przemysłowe, garaże, parkingi, biura, budynki komercyjne, 
szkoły, szpitale i hangary samolotowe.

Kompozycja i kolor: 
Lindolit® S jest zastrzeżoną formułą żywicy akrylowej rozpuszczonej 
w specjalnej mieszance destylatów ropy naftowej. Lindolit® S jest 
dostępny tylko w postaci bezbarwnego płynu. 

Rezultaty testów: 
Lindolit® S spełnia normy BS 7542:1992. 

Instrukcja kładzenia: 
Lindolit® S nie wymaga mieszania. Nie należy go rozcieńczać. Lindolit® S należy nakładać tworząc cienką warstwę, używając spryskiwacza, 
wałka do akryli, wełnianego aplikatora, pędzla, gumowej ściągaczki lub miękkiej szczotki. Wydajność z 1 litra preparatu wynosi od 8 
do 10m2. Usuń jakiekolwiek kałuże. Jeżeli jest wymagany wyższy połysk, należy położyć drugą warstwę. Druga warstwa powinna być 
nałożona tuż po wyschnięciu pierwszej. Jeżeli odstęp czasowy pomiędzy kładzeniem pierwszej a drugiej warstwy jest znaczny, należy 
dokładnie wyczyścić warstwę pierwszą, przed nałożeniem drugiej.

Schnięcie powierzchni:
Pokryty beton zwykle może być udostępniony do ruchu pieszego w przeciągu 8-12 godzin, maksymalna twardość podłoża zostanie 
uzyskana po 7-10 dniach. 

Czyszczenie narzędzi: 
Narzędzia należy czyścić przy pomocy rozpuszczalników.

Opakowania:
Beczki o pojemności 210 l. 

Składowanie i okres składowania:  
3 lata składowane w temperaturze 10-25°C.  

Uwagi: 
Lindolit® S nie jest zalecany do wypełniania szczelin i pęknięć a także nie należy go stosować w pomieszczeniach, gdzie występuje 
ciśnienie hydrostatyczne. Należy się wstrzymać z jego aplikacją na odkrytych powierzchniach, jeśli w ciągu 12 godzin lub zaraz po 
aplikacji przewidywany jest deszcz oraz w bezpośrednim świetle słonecznym w temp. powyżej 30OC. Nie należy nakładać na zmrożone 
powierzchnie. Nie zaleca się do powierzchni asfaltowych. Niektóre spoiwa i kleje mogą nie związać się z Lindolit® S. Zalecamy 
przeprowadzenie próby. 
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UTWARDZACZ MEMBRANOWY
LINDOLIT® S

Środki ostrożności dotyczące środowiska i bezpieczeństwa: 
Lindolit® S jest łatwopalny. Trzymać z daleka od ognia i źródeł ciepła, nie palić w pobliżu pojemnika z Lindolit® S ani podczas jego 
aplikacji. Otwierać tuż przed jego nakładaniem. W pomieszczeniach zapewnić prawidłową wentylację, otworzyć okna. W razie zatru-
cia oparami natychmiast zapewnić dostęp świeżego powietrza i skonsultować się z lekarzem. Może powodować podrażnienia skóry 
i oczu. Używać okularów ochronnych, rękawiczek i odzieży ochronnej. W razie dostania się do oczu przpełukać dużą ilością bieżącej 
wody i skonsultować się z lekarzem. Działa szkodliwie na rośliny. Chronić powierzchni asfaltowe, gumowe i plastykowe. Trzymać z 
daleka od dzieci i zwierząt.

Ta dokumentacja opisuje poprawne procedury utrwalania świeżych powierzchni betonowych za pomocą utrwalacza akrylowego i 
uszczelniacza. Lindolit® S – akrylowy utwardzacz i uszczelniacz jest transparentnym płynem, gotowym do użycia składającym się z 
kopolimerów akrylowych.
Prawidłowo zaimpregnowany beton będzie miał zmniejszoną kurczliwość i mniejszą podatność na pęknięcia, zwiększoną twardość 
oraz wytrzymałość na ścieranie.

Zastosowanie Lindolit® S powoduje wolniejsze odparowanie wody z betonu. Szczególnie ważne dla utrwalania betonu na zewnątrz 
jest poprawne użycie Lindolit® S ze względu na zmiany temperatur, wilgotność powietrza i wiatr, które wpływają na wilgotność be-
tonu.

Przed zastosowaniem Lindolit® S na całej powierzchni, przetestuj mały obszar, aby zweryfikować, czy produkt zapewnia pożądane 
właściwości.

Dostarczanie, składowanie i obsługa:
Lindolit® S jest sprzedawany w oryginalnych pojemnikach przeznaczonych do tego produktu. Przechowuj Lindolit® S w zamkniętym 
pomieszczeniu, z dala od zwierząt i dzieci, w temperaturze 10-25OC.
Nie stosuj materiału na zmrożone podłoże oraz w trakcie mroźnych dni. Nie stosuj, jeżeli spodziewany jest deszcz w ciągu 12 god-
zin. Po zakończonej aplikacji okryj powierzchnię dla ochrony przed zawilgoceniem. Jeżeli zostaną przeprowadzone dwie aplikacje, 
powierzchnia nie może zostać zanieczyszczona pomiędzy aplikacjami. Podczas schnięcia należy chronić powierzchnię przed ruchem 
pieszym oraz kołowym.

Zapewnij odpowiednią wentylację!
Unikaj kontaktu z oczami i skórą; nie wdychaj. Dłuższy lub powtarzany kontakt z produktem może wywołać podrażnienie skóry lub 
reakcje alergiczne. Noś okulary ochronne, maski ochronne, rękawice gumowe i odpowiednie ubranie. 

Właściwości materiału w 24˚C: 
Gęstość (waga/litr) 0,850

Lepkość,cps 300
Temp. zapłonu 43°C
Twardość >10
ASTM C1315 wyniki testów
Wydajność, m2/litr 8-10

Substancja czynna, % >25

Czas schnięcia,godz. 1-3

Wystawienie na promieniowanie UV Spełnia wymagania klasy B i C 

Strata wody, kg/m2 < 0.35

Odporność na środowisko kwaśne i alkaliczne Spełnia wymagania 
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Lithurin®

Lithurin® jest głęboko penetrującym płynem utwardzającym 
powierzchnie zawierające cement. Lithurin® jest środkiem 
impregnującym. Jest na bazie wody i nie zmienia koloru be-
tonu. Beton staje się bardziej odporny na zużycie i ścieranie, po-
sadzka przestaje pylić i jest bardziej odporna na słabe chemika-
lia. Lithurin® może być stosowany na posadzkach w przemyśle 
spożywczym, zmniejsza nasiąkliwość betonu, jest anty poślizgowy 
i ułatwia utrzymanie posadzki w czystości.

UTWARDZACZ I USZCZELNIACZ 
DO POSADZEK BETONOWYCH 

Aspekt ekologiczny
Lithurin® jest na bazie wody i przyjazny dla środowiska. 
Lithurin® nie ma zapachu lub smaku i jest zaaprobow-
any do użytku w przemyśle spożywczym, udowodniły to 
niezależne badania w instytucie SIK (Swedish Institute for 
Food Research).

Zalety 
• Lithurin® jest jednocześnie utwardzaczem, uszczelniaczem i 

substancją stosowaną zamiast wody i folii podczas wysychania 
świeżego betonu.

• Lithurin® zwiększa odporność na ścieranie do 20 razy.
• Lithurin® jest zaaprobowany w przemyśle spożywczym.
• Lithurin® może być użyty na starym i nowym betonie tak samo, jak 

na innych podłożach na bazie cementu.
• Lithurin® może zastąpić mieszanki utwardzające.
• Lithurin® IIS jest zaaprobowany jako kombinowany utwardzacz, 

uszczelniacz i zabezpieczenie przed utratą wilgoci, z wydajnością 
79%, (75% wymagane).

• Lithurin® sprawia że powierzchnia jest łatwiejsza do czyszczenia i 
utrzymania.

• Lithurin® został użyty na ponad 30 mln m2 powierzchni na świecie.
• Lithurin® jest oddychający.
• Lithurin® jest samo polerujący.

Pył betonowy
Pył betonowy to cząsteczki wapna, które są uwalniane podczas 
procesu twardnienia. Powierzchnia staje się słabsza, podatna na 
kruszenie i ścieranie, co powoduje unoszenie się pyłu.
Posadzki betonowe, które pylą są wielkim problemem w lokalach 
przemysłowych, magazynach, na parkingach itp. Pył jest nie tylko 
szkodliwy dla zdrowia i maszyn, ale również zwiększa koszty utrzy-
mania posadzek.

Ścieranie
 
Posadzka ulega ścieraniu przez ruch pieszy i pojazdy. Niezależne 
testy udowadniają, że Lithurin® zwiększa odporność na ścieranie 
ok. 20 razy w porównaniu z betonem klasy C 25/32. Po zastoso-
waniu Lithurin® ścieranie jest porównywalne z betonem klasy 
C50/60 i wyraźnie pokazuje, że Lithurin® (Lithurin® I & IIS) można 
zastąpić mieszanki utwardzające, co zmniejsza koszty.    

Historia 
Przez 40 lat Lithurin® został użyty na podłożach be-
tonowych na ponad 30 mln m2 w 35 krajach.

Wydajność 
Niezależne badania wykazały, że  Lithurin® jako 
„utrwalacz wilgoci”  posiada wydajność 79% (75% 
wymagane). 

Gdzie zastosować Lithurin®?
• Magazyny, centra produkcji i dystrybucji
• Sklepy, składy i centra handlowe
• Garaże 
• Lotniska, drogi betonowe, hangary i porty
• Porty lotnicze, stacje kolejowe i przystanki autobu-

sowe
• Obiekty magazynujące i piwnice itp.

+
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Wygląd powierzchni
Odporność na ścieranie
Cena

Jak stosować Lithurin®?
Po oczyszczeniu i odpyleniu powierzchni należy rozlać Lithurin® 
na powierzchni i rozprowadzać za pomocą szerokiej szczotki, 
mopa lub gumowej ściągaczki. Przed rozpoczęciem pracy 
należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją.

Który rodzaj wybrać? 

Lithurin® I & IIS – utwardzacz, uszczel-
niacz, zabezpiecza przed pyleniem
Takie rozwiązanie może zastąpić suche mieszanki utwardzające. 
Jest to rozwiązanie oferujące najlepszą odporność na ścieranie. 
Materiał należy zastosować 7-10 dni po kładzeniu posadzki, 
lub na stare posadzki. Zestaw ten jest najodpowiedniejszy dla 
posadzek o wymaganiach wysokiej odporności na ścieranie 
w: hangarach, magazynach, centrach logistycznych, halach 
produkcyjnych, warsztatach, na parkingach itp.

Lithurin® IIS – zabezpiecza przed pyl-
eniem oraz zastępuje wodę i folię na 
świeżych posadzkach
Lithurin® IIS jest używany jako zabezpieczenie posadzek star-
szych niż 10 dni lub na świeżo wylanych posadzkach w celu 
zabezpieczenia przed zbyt szybkim odparowaniem wody. 
Niezależny instytut badawczy (Aston Service) stwierdził, że Li-
thurin® IIS zatrzymuje 79% wilgoci (75% wymaganych).
Właściwy dla wszystkich rodzajów nowych i starych posadzek 
betonowych.

Lithurin® I – utwardzacz na zewnątrz
Zastosowanie samego Lithurin® I na zewnątrz pomaga zwiększać 
odporność na ścieranie, zabezpiecza przed solą i zwiększa 
odporność na warunki atmosferyczne. Beton staje się tward-
szy i gęstszy. Należy zastosować 7-10 dni po kładzeniu nowych 
podłóg lub na starych posadzkach.
Znajduje zastosowanie na lotniskach, w portach, dokach, 
drogach betonowych, chodnikach i wszystkich innych powier-
zchniach betonowych.

Lithurin® I & Lithurin® Wash – estetyc-
zne wykończenie wysoko-wytrzymałych 
betonów
Do impregnacji wysoko-wytrzymałych betonów. Jedna warstwa 
Lithurin® I i jedna Lithurin® Wash powinna być zastosowana w ok 
7-10 dni po kładzeniu posadzki lub na podłogę starszą niż 7-10 
dni. Najbardziej odpowiedni dla hal produkcyjnych, centrów 
handlowych, sklepów, portów lotniczych, stacji kolejowych, na 
przystankach autobusowych, a także w halach wystawiennic-
zych.
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Instrukcje dla Lithurin® I
1. Rozcieńczyć Lithurin® I z wodą w stosunku 1:1.
2. Materiał należy nakładać na podłogę miękkim pędzlem, 
mopem lub szczotką aby zapewnić dobre wchłanianie.
3. Rozprowadź Lithurin® I obficie na powierzchni, aż znikną 
kałuże. Usuń ślady stóp.
4. Należy poczekać aż Lithurin I wyschnie.
Lithurin® IIS należy nakładać po wyschnięciu Lithurin® I – 
najczęściej jest to następnego dnia w zależności od warunk-
ów atmosferycznych. W niektórych wypadkach, np.: w niskiej 
temperaturze, czas schnięcia może się różnić.

ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest producentem. Jednakże 
firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. 
Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia do klienta.

INSTRUKCJE KŁADZENIA
LITHURIN® I & LITHURIN® IIS

Wymagania betonu
• Minimum 7-dniowy beton (Lithurin® I) układany i schnący w temperaturze od 14 do 18 OC i 

minimum 14-dniowy w temperaturze 10-13 OC.
• Temperatura posadzki nie może być niższa niż +5 OC, co odpowiada ok. +10 OC powietrza.
• Podłoga musi być czysta. 
• Unikaj wody na posadzce w ciągu pierwszych 5 dni.

Przygotowanie podłogi
• Posadzkę należy dokładnie odpylić odkurzaczem przemysłowym i/lub wyczyścić maszyną 

czyszczącą (posadzka musi wyschnąć przed kładzeniem Lithurin®).

Instrukcje dla Lithurin® IIS
Należy nakładać po wyschnięciu Lithurin® I.
1. Lithurin® IIS należy rozlać równomiernie po powierzchni i 
rozprowadzać przy pomocy miękkiej szczotki lub mopa, aby 
zapewnić dobre wchłanianie. Posadzkę należy pozostawić 
mokrą na 15-20 minut (w temperaturze +10...+12OC). W tym 
czasie należy kontrolować czy nie powstają kałuże i jeśli tak to 
należy je rozprowadzać. W przypadku powstania suchych mie-

Zużycie
• Powierzchnia zacierana maszynowo,ok. 0,10 litr/m2.
• Powierzchnia zacierana ręcznie, ok 0,2-0,4 litr/m2.

jsc po wchłonięciu Lithurin® w posadzkę, należy w tych miejs-
cach uzupełnić materiał. Po dłuższym czasie materiał robi się 
lepki co utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe rozprowadza-
nie.
2. Usunąć nadmiar materiału ściągaczką, póki materiał jest w 
płynnej formie. 
3. Na koniec nałożyć cienką warstwę Lithurin® IIS. 
Należy zawsze zapoznać się ze szczegółową instrukcją, która 
jest dostępna u sprzedawcy lub dystrybutora. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, że czas schnięcia może się różnić w zależności 
od panujących warunków (temperatura, wilgotność, wentyl-
acja itp.).

Consumption

• Powierzchnia zacierana maszynowo, ok. 0,2 litr/m2. 

• Powierzchnia zacierana ręcznie, ok 0,2-0,6 litr/m2.
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ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest producentem. Jednakże 
firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. 
Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia do klienta.

Lithurin® I
Dlaczego powierzchnia jest cała biała?
1. Powierzchnia nie była odpylona i nastąpiła reakcja Lithurin® I 

z pyłem betonowym.
2. Za dużo materiału. Podłoga nie może go zaabsorbować, więc 

wysycha na powierzchni.
3. Powierzchnia jest zamknięta. Użyty preparat 

uniemożliwiający zbyt szybkie schnięcie świeżego betonu nie 
został usunięty.

Białe plamy?
•  Zbyt dużo materiału, nie rozprowadzone kałuże. Materiał 

wysechł na powierzchni.

Rozwiązanie: wyczyścić mokrą szmatą.

Lithurin® IIS
Powierzchnia jest matowa
• Zbyt mało Lithurin® IIS.

Wymagania dla nowych podłóg
• Nowo położone i dobrze zatarte posadzki.

Instrukcje dla Lithurin® IIS jako utrwalacz wilgoci lub poje-
dynczy zabieg na starej posadzce.
Nowe posadzki – stosować jak najszybciej po zacieraniu.
Stare posadzki - stosować po dokładnym oczyszczeniu.

1. Nakładanie materiału na podłogę należy wykonywać przy pomocy miękkiego 
pędzlem, miękkiej szczotki lub mopa, aby zapewnić dobre wchłanianie. Posadzkę 
należy pozostawić mokrą na 15-20 minut (w temperaturze +10...+12 OC). W tym czasie 
należy kontrolować czy nie powstają kałuże i jeśli tak to należy je rozprowadzać. W 
przypadku powstania suchych miejsc po wchłonięciu Lithurin® w posadzkę, należy 
w tych miejscach uzupełnić materiał. Po dłuższym czasie materiał robi się lepki co 
utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie.
2. Usunąć nadmiar materiału ściągaczką, póki materiał jest w płynnej formie.
3. Potem nałożyć cienką warstwę Lithurin® IIS.

Należy zawsze zapoznać się ze szczegółową instrukcją, która jest dostępna u sprzedaw-
cy lub dystrybutora. Należy zwrócić uwagę na fakt, że czas schnięcia może się różnić w 
zależności od panujących warunków (temperatura, wilgotność, wentylacja itp.).

Zużycie
• Powierzchnia zacierana maszynowo, ok 0,15 litr/m2

INSTRUKCJA KŁADZENIA SAMEGO 
LITHURIN® IIS

Rozwiązanie: Nałożyć ponownie nałożyć Lithurin® IIS, 
przyjmując zużycie ok.0,05-0,08l/m2.
Powierzchnia jest cała biała
1. Za dużo materiału. Podłoga nie może go 
zaabsorbować, więc wysycha na powierzchni. 
2. Powierzchnia jest zamknięta. Użyty preparat 
uniemożliwiający zbyt szybkie schnięcie świeżego betonu 
nie został usunięty.

Białe plamy
• Zbyt dużo materiału w kałużach. Materiał wysechł na 
powierzchni.

Rozwiązanie: Jak najszybciej wytrzeć lub usunąć wodą i 
czarnym padem używanym do maszyn czyszczących

P.S.! Nigdy nie należy nakładać Lithurin® IIS, jeżeli 
widoczne są białe pozostałości Lithurin® I, ponieważ po 
zaschnięciu nie będzie można ich usunąć.

UWAGI!
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ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest pro-
ducentem. Jednakże firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem 
instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia 
do klienta. 

Szczotki do aplikacji Lithurin® 

Art. nr. 1130 szczotka, 36 “
Art. nr. 1140 uchwyt do montażu 36“  

Wystarczy na ok. 3500 m2.

SZCZOTKI DO APLIKACJI
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Następujące testy zostały przeprowadzone w National Testing Institute w Japonii (JIS)
Materiał powierzchni Wytrzymałość na rozciąganie N/mm2    Moduł sprężystości N/mm2 Maksymalna elastyczność %
Linofog® Fix 5,3 29,8 18
Epoxi 58,3 2,9 2,2

Rozmiar próbki: 13 x 13 x 150 mm, rozpiętość 100mm, prędkość testowa 3mm/min.

Przyczepność (N/mra2):
Materiał powierzchniowy Primer Stal Stal Nierdzewna Aluminium Beton
Linofog® Fix nie 3,8 4,3 2,9 1,7
 tak 6,6 7,0 4,1 2,4

Epoxi nie 3,1 4,2 1,6 1,9
 tak 5,0 6,8 6,2 2,7

JIS K 6850 rozszerzanie i test ścierania
Test ścierania:
Materiał powierzchniowy Obroty Rezultat
Linofog® Fix 400 niskie zużycie
 1000 0,1 mm
 1500 0,2 mm
Epoxi 400 2 mm deformacja cieplna
 

NAPRAWA UBYTKÓW
LINOFOG® FIX

Naprawa ubytków i wypełnianie nieruchomych 
szczelin dylatacyjnych 

Linofog® Fix jest dwuskładnikowym materiałem na bazie poliuretanu do 
mieszania z kruszywem z drobnoziarnistym kruszywem. Czas schnięcia 
materiału wynosi ok. 2-3 godzin. Linofog® Fix jest przeznaczony do 
naprawy ubytków o głębokości 0-40 mm. Linofog® Fix powinien 
być używany jako materiał naprawczy dla mniejszych uszkodzeń i 
nierówności. Linofog® Fix jest odporny na następujące substancje.

Kwasy: 10 % kwas siarkowy Zwierzęce:    tłuszcz
 50 % kwas fosforowy                          białko
 50 % kwas chromowy                          krew

Alkalia: 1 % soda kaustyczna Warzywa:      tłuszcz
 1 % amoniak                          białko
                           cukie
Sole: NaCl Olej:                ropa naftowa
 Na2CO9                          lekki olej
 10 % NaHCO9                          olej do lamp   
                           olej maszynowy  
                           (mineralny)
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ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest pro-
ducentem. Jednakże firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem 
instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia 
do klienta. 

Instrukcja kładzenia:
1. Powierzchnia musi być oczyszczona z kurzu i wilgoci.
2. Pomalować Linoprimer równomiernie po powierzchni.
3. Odczekać aż Linoprimer wyschnie przez ok. 3 godz. (w temp. +14 – 18OC)
4. Zmieszać 2,5 kg kruszywa z 1,75 kg Linofog® Fix Base. Dodać 0,75 kg utwardzacza, wymieszać do otrzymania jednolitej mieszaniny.
5. Nakładać mieszankę przy pomocy szpachelki.
6. Zostawić do wyschnięcia przez ok. 2 godz. (w temp. +14 – 18OC)
7. W celu uzyskania lepszych walorów estetycznych, po 3-4 godzinach od położenia mieszaniny należy przetrzeć drobnoziarnistym 
papierem ściernym

Zużycie:
1 kg gotowej mieszanki wystarcza na wypełnienie ubytku o powierzchni ok 1m2 i głębokości 1,8 mm. 

Opakowania:
Linofog® Fix Base 1,75kg, Linofog® Fix utwardzacz 0,75kg, Linofog® Fix kruszywo 2,5kg = 1 zestaw/5kg/3 litry = 1m2 i 9 mm głebokości. 

NAPRAWA UBYTKÓW
LINOFOG® FIX
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Głębokość 
cięcia
1/4 - 1/3 płyty

20 mm

WYPEŁNIENIE SZCZELIN
DYLATACYJNYCH

LINOFOG® MIX
Linofog® Mix jest bezpiecznym i długotrwałym wypełnieniem szczelin. 
Jego główne zalety to doskonała wytrzymałość i elastyczność. 

Linofog® Mix iMix jest na bazie poliuretanu a nakłada się go przy po-
mocy specjalnego pistoletu. Linofog® Mix wytrzymuje temperatury 
nawet do -50OC; jednakże podczas aplikacji nie może wejść w kontakt 
z wodą, wilgocią lub niską temperaturą. Linofog® Mix ma bardzo dobrą 
odporność na chemikalia.

W celu uniknięcia pęknięć w podłogach betonowych, stało są częstą 
praktyką, aby wycinać szczeliny dylatacyjne dzielące psadzkę na pola o 
wymiarach 6 x 6 m lub 8 x 8 m. Następnie po 3-6 miesiącach szczeliny są 
odkurzane, szlifowane i wygładzane. 

Linofog® Mix jest odpowiedni także do naprawy pęknięć w betonach.

Kwas: 10 % kwas siarkowy Zwierzęce:  tłuszcz
 50 % kwas fosforowy        białko
 50 % kwas chromowy         krew

Alkalia: 1 % żrąca soda                  Warzywa:     tłuszcz
 1 % amoniak          białko
            cukier
Sole: NaCl   Olej:        ropa naftowa
 Na2CO9           lekki olej
 10 % NaHCO9          olej do lamp
                                                                                         olej maszynowy 
            (mineralny)

Zapoznaj się z oddzielną instrukcję kładzenia.

4 mm
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Instrukcje dla Linoprimer
1. Linoprimer nakładać małym pędzlem, który pasuje do szc-
zeliny/pęknięcia.
2. Linoprimer powinien wyschnąć przez ok. 3 godziny (w 
temp. od +14 do +18OC). Linoprimer powinien wyschnąć 
przed użyciem Linofogu® Mix.

Zużycie
1 litr Linoprimer wystarczy na ok 250 m szczeliny, przy 
szerokości szczeliny 4 mm i głębokości 20 mm. 

ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest producentem. Jednakże 
firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. 
Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia do klienta.

INSTRUKCJA
LINOFOG® MIX

Przygotowanie szczeliny
Czas zaschnięcia gotowej mieszaniny to ok. 10 minut!

1. Szczeliny/pęknięcia muszą być czyste i wolne od wilgoci.
2. Ułóż pasek z taśmy na szerokości ok. 15-20 mm (niepotrzebne w przypadku naprawy 
pęknięć)
3. Dla czystszego wyglądu szczeliny, należy zastosować taśmę po obu stronach szczeliny. 

Instrukcje dla  Linofog® Mix
1. Wstrząsać tubami przez przynajmniej 30 sekund przed 
aplikacją! 
2. Trzymając tuby otworem do góry, odkręcić nakrętkę i 
dołączyć stożek. 

3. Włożyć tuby do pistoletu, trzymając go stożkiem do góry i 
wypuścić powietrze z tub. 
4. Sprawdzić, czy mieszanka wypływająca jest dobrze zmikso-
wana, jeżeli nie, wstrząsnąć ponownie.
5. Wypełnić przygotowaną szczelinę i pozostawić do 
wyschnięcia przez 1-2 godziny (+14 - +18OC). 

 
Zużycie
0,45 kg (0,300+0,150 kg) wystarczy na ok. 7 m szczeliny o 
szerokości 4 mm i głębokości 20 mm. 
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ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest producentem. Jednakże 
firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. 
Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia do klienta.

Aplikacja wykończeniowa

1. Wyciąć nadmiar materiału nożem i wyczyścić wodą z mydłem, aby wygładzić 
powierzchnię do poziomu podłogi.
2. Można również przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym ok. 2-3 godziny 
po aplikacji (w temp. od +14 do +18OC). 

NOTATKI

INSTRUKCJA
LINOFOG® MIX
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WYPEŁNIENIE SZCZELIN
LINOFLEX®

Opis produktu:
LinoFlex® 40 to jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie poliuretanu, 
który służy do wypełniania szczelin.

Dane Techniczne:
Wygląd  Pasta
Kolor   Szary
Gęstość w tem. 20 °C 1.16 ± 0.05
Zawartość ciał stałych (EN 827) > 93 %
Ugięcia (ISO 7390) Żadne
Temperatura aplikacji + 5 do 35°C
Czas formowania w temp. 23 °C i 50 % HR od 90 do 135 min
Czas utwardzania w temp. 23 °C i 50 % HR 3 mm/24 godz
Twardość (ISO 868 – 3 sek.) Ca 40
Moduł na 100% (ISO 8339) Ca 58 psi (0.4 MPa)
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339) > 600 %
Wytrzymałość temperaturowa      -30 do +80°C
Wytrzymałość na rozcieńczone kwasy i zasady Przeciętna
Odporność na UV Dobra
Odporność na sole Doskonała
Kompatibilność z farbami wodnymi Tak
Kompatibilność z rozpuszczalnikami  Należy przeprowadzić test

Bezpieczeństwo: 
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zużycie:
600 ml wystarczy na 15m szczeliny, o szerokości 4 mm i głębokości 10 mm. 

Czyszczenie: 
Narzędzia powinny być czyszczone acetonem zanim uszczelniacz stwardnieje. Po stwardnieniu, usuwanie mechaniczne. 

Opakowania i przechowywanie: 
Kiełbaski 600 ml, 20 szt. w pudełku, 720 szt. na palecie. 12 miesięcy w oryginalnych, hermetycznych opakowaniach w temp. +5 – 25OC.

Instrukcja kładzenia:
1. Powierzchnia musi być czysta, wszelki pył, olej, smar i inne zanieczyszczenia mogą przeszkodzić w wiązaniu.
2. Należy zastosować Linoprimer dla lepszego wiązania.
3. LinoFlex® 40 może zostać nałożony manualnie lub pistoletem pneumatycznym.
4. Po aplikacji wyciąć nadmiar materiału nożem i wyczyścić wodą z mydłem, aby wygładzić powierzchnię.
5. LinoFlex® 40 powinien być zużyty w ciągu 24 godzin od otwarcia opakowania (inaczej stwardnieje).
6. Nie nakładać w temperaturze poniżej + 5OC. Przed aplikacją, wskazane jest przechowywanie produktu w temperaturze + 20OC.
7. Unikać kontaktu z nie stwardniałym LinoFlex®.
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GRUNTOWANIE POWIERZCHNI
LINOPRIMER

Opis produktu
Linoprimer jest bezbarwnym, poliuretanowym gruntem, który 
twardnieje pod wpływem wilgoci z powietrza. Linoprimer wnika w 
beton i formułuje grunt dla mas do wypełnienia szczelin. Linoprimer 
może zabezpieczać przed  niektórymi chemikaliami, kwasami, alkaliami 
i olejami.

Czas schnięcia to ok. 3 godziny w temp. 23OC i 50% wilgotności.

Zużycie na szczelinę w betonie
(o szerokości 4 mm i głębokości 20 mm)

Ok. 250 metrów z 1litra). 

Zużycie na chodnikach betonowych
Ok. 5 – 8 m2 warstwy z 1litra.

Dane techniczne
Gęstość 1000 kg/m3

Volume dryness 35%
Kolor Przezroczysty
Wygląd Lśniący
Czyszczenie Rozcieńczalnik
Głębokość penetracji (K50) ok. 1.5 mm

Instrukcja aplikacji w szczelinach
Szczeliny muszą być dokładnie odkurzone.
Taśmy naklejone po obu stronach.
Nakładać pędzlem pasującym do szczeliny.
Pozostawić do wyschnięcia na 3-5 godzin przed zastosowaniem masy wypełniającej.

Instrukcje kładzenia dla chodnika
Usunąć luźne kawałki betonu.
Jakiekolwiek ślady cementu muszą być zeszlifowane.
Odkurzyć.
Nałożyć 1-2 razy.
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ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest pro-
ducentem. Jednakże firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem 
instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia 
do klienta. 

USZCZELNIAJĄCA ŻYWICA
CRACKTEC

Opis produktu

Cracktec jest żywicą epoksydową o niskiej lepkości, która nie zawiera 
rozpuszczalników. Cracktec jest wstrzykiwany w pęknięcia i ma dobrą 
przyczepność nawet do wilgotnego betonu. Przyczepność w wilgot-
nym środowisku jest równa wytrzymałości  na rozciąganie betonu 
C30/37. Niska lepkość sprawia, że jest możliwa głęboka penetracja 
pęknięć.

Użycie

Spoinowanie pęknięć w powierzchniach na bazie cementu.

Dane techniczne

Gęstość:     1200 kg/m3

Lepkość:     0.15pa-s
Wytrzymałość na ściskanie:  95 Mpa
Wytrzymałość na rozciąganie:  60 Mpa
Najniższa temperatura twardnienia: + 5-10 °C
Kolor:                      Przeźroczysty
Czyszczenie narzędzi:   Aceton

Wstrzykiwanie do pęknięć w posadzkach 
betonowych pokrytych nowymi powłokami na bazie 
cementu

1. Przepiłuj pęknięcie na ok. 1/3 grubości płyty.
2. Wydmuchać brud i pył ze szczeliny sprężonym powietrzem szczelinę 

i odkurzyć.
3. Tuby Cracktec muszą być wstrząśnięte przed użyciem przez ok. 30 sekund.
4. Trzymając tuby otworem do góry, odkręcić nakrętkę i dołączyć stożek
5. Włożyć tuby do pistoletu, trzymając go stożkiem do góry i wypuścić powietrze z tub.
6. Sprawdzić czy mieszanka wypływająca jest dobrze zmiksowana, jeżeli nie, wstrząsnąć ponownie.
7. Wypełnić powoli szczelinę i pozwolić materiałowi penetrować.
8. Wypełnić ponownie, jeśli materiał wniknął w głąb szczeliny.
9. Powtórzyć krok 7 i 8, póki pęknięcia nie wypełnią się, wykorzystując resztę wypełniacza.
10. Usunąć nadmiar z powierzchni.
11. Czas twardnienia ok. 5-8 godzin w temp. 14-18OC. 

UWAGA!
 

Preparat należy aplikować w temperaturze powyżej +5OC.
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PIELĘGNACJA
I KONSERWACJA BETONU

CONCRETE SOAP®

Opis produktu:

Lindec Concrete Soap® jest specjalnie stworzone do impregnacji 
i konserwacji powierzchni betonowych, również szlifowanych i 
polerowanych. Może być stosowany do codziennego mycia, chroni 
beton przed odbarwieniem. Nadaje posadzce naturalny połysk, nie 
zostawia śladów.

Chroni posadzkę przed wnikaniem brudu w pory, jest antypoślizgowy. 
Może być stosowany na posadzkach przemysłowych, w magazynach, 
fabrykach itp. Może być również stosowany na posadzkach mających 
tendencje do występowania wykwitów wapiennych.

Aby przedłużyć trwałość podłogi, powinno unikać się stosowania 
agresywnych chemikaliów. 
Dla najlepszego rezultatu, podłoga powinna być czyszczona regularnie 
maszyną czyszczącą. Przez pierwsze dwa miesiące używania posadzki 
zalecamy stosowanie czarnego pada a po tym okresie zastąpienie go 
czerwonym Jest także możliwe nakładanie materiału ręcznie, ale jest to 
mniej efektywne.

Zużycie:

Zużycie materiału  / m2 Concrete Soap®: Woda: Mata czyszcząca:

1.) Ręczne: 100 ml 5 litr Ręcznie

2.) Czyszczenie/impregnacja maszyną czyszczącą: 1 litr 10 litr Czarny pad

3.) Codzienne czyszczenie maszyną czyszczącą: 50-100 ml 10 litr Czerwony pad

Zużycie ok 0,01 litra na m2 w codziennym życiu (3.)

Zawartość:
Mydło, eter metylowy glikolu dipropylenowego.

Transport i przechowywanie:
Może być transportowany bez ogrzewania. Gotowy do użycia po romrożeniu i wymieszaniu.
W zamkniętym opakowaniu może być składowany przez 2 lata, w temp. ponad +2°C.
 

Opakowania:
Kanister 25 litrów.

Pady czyszczące: 
Art. nr. 1360 czarny pad (szafirowy) 16”. Art. nr. 1365 czerwony pad 16”. Art. nr. 1352 pad polerujący (180) 16”. Art. nr. 1354 pad polerujący 
(320) 16”.
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