
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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