
LÄGGNINGSINSTRUKTION 
HERKULIT® STRÖ

Herkulit® Strö läggningsinstruktion (manuellt med strövagn)

1. Lägg ut underbetongen så plant och jämnt som möjligt. Observera att ett lägre ”sätt-mått” på 
underbetongen ger en bättre vidhäftning och minskar färgskillnaderna. 

2. När ytan är beträdbar och ”fotavtrycket” är ca 1 mm, skall Herkulit®en appliceras. Genom att 
applicera så sent som möjligt, minskar risken för missfärgning.

3. Förskura  ytan innan applicering av Herkulit® Strö. Applicera därefter ut ca 2,5 kg per m2 så 
jämnt som möjligt med strövagn. Låt sedan Herkulit®en suga fukt från underbetongen och skura 
därefter in Herkulit®en i ytan med skurskiva.

4. Efter andra skurningen appliceras de återstående ca 2,5 kg per m2 så jämnt som möjligt med 
strövagn. Låt sedan Herkulit®en suga fukt från underbetongen (Herkulit®en skall genomfukta 
på mellan 5 minuter och max 15 minuter).

5. Efter det att Herkulit®en har genomfuktat, skura med skurskiva, minst 5-6 gånger i båda 
riktningarna för bästa planhet och ytfinish. Använda LC Composite skurskiva vid ljusare kulörer. 
1200 mm skurskiva ökar planhet.

6. Slutligen skall ytan glättas med glättarblad minst 3-4 gånger i båda riktningarna.  Glätta med 
nästan plana glättarblad vid första glättning. Vid andra glättning med något uppställda blad. 
Vid sista glättningen ha en öppning i framkant på bladet på max 10 mm.
 
7. Direkt efter sista glättningen, skall efterhärdning utföras:
• Vatten och plast i 14 dagar (100 % effektivitet)
Där vatten och plast inte fungerar praktiskt:
• Lindolit 1:2 (84 % effektivitet) + 7 dagar vatten och plast (100 % effektivitet)
• Där ovan inte fungerar: Lindolit 1:1 (84 % effektivitet)

För estetisk polering eller utökat fläckskydd se baksida.

Underhåll: Vi rekommenderar städning med Lindec´s betongsåpa i en kombiskurmaskin (skrubbar och våt dammsuger) med 
en röd skurnylon. 

Underbetong: Rekommendationer vid användning av Herkulit Strö;

Rekommenderar vct:  
Top 100, vct 0,57-0,60
Top 200, vct 0,54-0,57
Top 300, vct 0,50-0,54

Rekommenderar: flytmedel baserade på naftalenpolymer, melaminpolymer

Rekommenderar EJ: flytmedel baserade på polykarboxylat.

Rekommenderad lägsta betongkvalitet: i förhållande till sättmått
Sättmått <150 mm Betongkvalitet C28/35
Sättmått >150 mm Betongkvalitet C30/37

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.
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Hur kan en bättre och jämnare färg uppnås när man arbetar med Herkulit® Strö?

Det är viktigt att komma ihåg att underbetongen innehåller olika sorters ballast, cement, vatten och tillsatsmedel. Mer eller 
mindre kommer betongleveranserna att variera och detta kommer också påverka den slutliga resultatet. Det att svårt att styra 
detta till 100%, men nedan finner Ni några punkter som kan ge ett bättre resultat.

1. Se till att betongen är av god kvalitet. Lägre VCT och högre cementinnehåll av god kvalitet kommer att minska eventuella 
problem.

2. Försök applicera Herkulit® Strö så sent som möjligt.

3. Vid användning av plastfolie och vatten, se till att plasten ligger kvar under de första 14 dagarna samt att det täcker hela 
golvet under den tiden. 

4. Undvik att gå på nylagd Herkulit® med smutsiga skor. Detta är extra viktigt på ljusare färger (vit, gult, ljusgrått och beige). 

5. Undvik skurskivor och glättarblad av sämre kvalitet. Dessa kan avge brännmärken som förmörkar ytan. Använd LC Composite 
skurskivor vid ljusare kulörer.  

6. Handverktyg, skurskivor och glättarblad skall vara rena och fria från betongrester. 

7. Vid arbete med bensin/dieseldrivna maskiner, tanka inte på det nylagd betong. 

8. Undvik alltför hård skurning och glättning, framför allt på ljusa golv.

Observera att eventuella färgskillnader inte påverkar kvalitén. Det är bara en kosmetisk skillnad och materialet kommer inte bli 
sämre eller svagare .

Estetiska behandlingar: 
Lithurin HARD och DENS polerad yta med LC Rider PAD 120-800 Gritt
Krav: Vatten och plast som efterhärdning.

Utökat fläckskydd: Kan appliceras på alla ytor
STAIN WASH polerad yta med LC Rider PAD 1000 Gritt

Testresultat: www.lindec.com

Bedömningar, märkningar: Sunda Hus, Miljöbedömningen, Basta, CE

Teknisk information: Hans Voeler 031-769 55 71
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