
ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur 
produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för 
kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.

Krav för behandling med Lithurin® PROTEC 
• Ytan skall vara förbehandlad med Lithurin® DENS/SEAL. 
• Min temp +5° på betongytan (motsvarar temp +10° i luften). 
• Ytan skall vara fri från föroreningar. 
• Vid behandling av gamla golv skall ytan slipas ren före applicering.

Lithurin® PROTEC 
Lithurin® PROTEC är ett impregneringsmedel som gör betongytan vätskeavisande. 
Lithurin® PROTEC är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg. Lithurin® 
PROTEC penetrerar ytskiktet och binder. Ytan blir en del av strukturen utan flagning 
eller fjällning. En engångsapplikation är halkhämmande och underlättar städningen 
och ger ett långvarigt skydd. Lithurin® PROTEC är emissionstestad: resultat (Indoor 
Air Comfort Gold).

Användningsområde
• Fläckskydd av betongytor inomhus och utomhus. 

Miljöfördelar Lithurin® PROTEC 
• Indoor Air Comfort Gold. 
• Vattenbaserad. 
• Luktfri.

Fördelar Lithurin® PROTEC 
• Löser kalciumutfällningar. 
• Beständigt – en engångsapplikation ger ett långvarigt skydd. 
• Snabb torktid – torr efter 40 minuter, vid temp +15-18°. 
• Kan användas på ny eller befintlig betong.

Utrustning som behövs 
• Lågtrycksspruta. 
• Fin mopp ”Lindec mopp”.
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LÄGGNINGSINSTRUKTION
LITHURIN® PROTEC

Instruktioner för Lithurin® PROTEC inomhus
1. Appliceras med en lågtrycksspruta eller en LC applikator.
2. Lithurin® PROTEC skall ligga blöt på ytan i minst 15 min in-
nan den får torka.
3. Moppa av ytan med fin mopp.
4. Var nog med att ytan blir mättad och Lithurin® PROTEC är 
jämnt fördelat på ytan.
5. Avlägsna överskottsmaterial medan materialet fortfarande 
är flytande.
6. Var noga med att få med allt överskottsmaterial som golvet 
inte suger åt sig.
7. Låt ytan torka.
8. Skura med Betongsåpa och LC Rider Pad 1500/3000.
9. För att betongytan skall få rätt mängd material, skall instruk-
tionen ovan följas noggrant.
10. Under vissa förhållanden t.ex. låga temperaturer, kraftig 
vind etc., blir absorptionstiden längre och vid högre tempera-
turer blir absorptionstiden kortare.

Instruktioner för Lithurin® PROTEC,  
utomhus och inomhus
1. Appliceras med lågtrycksspruta.
2. Lithurin® PROTEC skall ligga blöt på ytan i minst 15 min in-
nan den får torka.
3. Bearbeta in materialet med LC Rider Pad 1000.
4. Efter materialet sjunkit i ytan (innan ytan har torkat) spola 
ren ytan alternativt rengör ytan med en kombiskurmaskin 
5. Låt ytan torka.
6. Skura med Betongsåpa och LC Rider Pad 1500/3000.

Åtgång
• Maskinglättad yta: ca 0,10-0,15 liter/m².
• Ej maskinglättad yta: ca 0,2-0,4 liter/m². 1103
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