
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® Dens
• 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® Dens måste torka före eventuellt Lithurin® Seal skall appliceras

Lithurin® Dens
Lithurin® Dens är ett impregneringsmedel som gör betongytan tätare. Lithurin® Dens 
är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg, tränger in djupare och reagerar 
jämnt i betongen, vilket ökar slitstyrkan. Ytan blir en del av strukturen utan sprick-
bildning, flagning eller fjällning. En engångs- applikation ger ett långvarigt skydd. 
Lithurin® är godkänt att användas på betonggolv inom livsmedelsindustrin och är 
delvis vattenavvisande, halkhämmande och underlättar städningen.

Användningsområde
1 x Lithurin® Dens: som betongtätare vid diamantslipning. Appliceras före polerin-
gen. Ökar glansen och djupet i poleringen 
1 x Lithurin® Dens: som dammbindare för spacklade ytor 
1 x Lithurin® Dens: som betongtätare efter Lithurin® Hard, på grova ytor utomhus för 
att ökad beständighet/slitstyrka 
1 x Lithurin® Dens: i stället för Lithurin® Seal på ytor inomhus som skall vattenbegju-
tas, t.ex. spolhall eller ytor som skall rengöras med högtryckstvätt

Miljöfördelar Lithurin® Dens 
• Max VOC mindre än 10g/l 
• Vattenbaserad 
• Luktfri 
• Eliminerar damning från betong, vilket medför bättre luftkvalitet

Fördelar Lithurin® Dens 
• Maximal beständighet 
• Neutraliserar kalciumutfällningar 
• Ingen rengöringsspoling (inomhus) 
• Beständigt – en engångsapplikation ger ett långvarigt skydd 
• Snabb torktid – torr efter 30 minuter, vid temp +15-18° 
• Kan användas på ny eller befintlig betong. 

Utrustning som behövs 
• Mjuk borste eller mopp  
• Lågtrycksspruta, mekanisk spruta eller vattenkanna med stril
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