
INSTRUCŢIUNI DE APLICARE
HERKULIT® TOP

Herkulit® Top instrucţiuni de aplicare
(manuală, cu un cărucior de împrăştiere)

1. Aplicaţi stratul de beton suport cât se poate de neted. Aveţi în vedere faptul că o ”tasare” mai 
mica (i.e. un conţinut mai mic de apă, vâscozitate mai mare a betonului) reduce diferenţele de 
culoare în stratul de suprafaţă.

2. Atunci când puteţi merge pe suprafaţă şi “urma piciorului” este de aprox 1 mm, este timpul 
să aplicaţi Herkulit® Top. La această aplicare târzie, riscul de decolorare este redus.

3. Înainte de a aplica Herkulit® Top neteziţi/sclivisiti mecanizat suprafaţa cu un finisor cu disc, 
apoi aplicaţi aproximativ 2,5 kg pe m2 cât mai neted posibil, cu un cărucior de împrăştiere. 
Lăsaţi Herkulit® Top să absoarbă umezeala din beton şi apoi folosiţi din nou finisorul mecanic 
cu disc pentru a-l ajuta sa patrunda în suprafaţă. 

4. După această a doua etapa de finisare, aplicaţi cele 2,5 kg de Herkulit® Top rămase cât mai uniform posibil pe m2, cu un 
cărucior de împrăştiere. Lăsaţi-l să absoarbă umezeala din beton. (Herkulit® Top va absorbi umezeală în minimum 5 minute şi 
maximum 15 minute).

5. După ce Herkulit® a absorbit umezeala, neteziţi betonul cu finisorul cu disc,  de cel puţin 5-6 ori în ambele direcţii, pentru 
a obţine cea mai bună aplatizare şi cel mai bun finisaj al suprafeţei. E preferabil să folosiţi discuri “compozite” Allen, în special 
atunci când utilizaţi culori mai deschise (cf. echipament pentru beton).

6. În final, utilizati paletele de finisare şi treceti cu finisorul de cel puţin 3-4 ori în ambele direcţii.

7. Imediat după aceasta ultimă etapă, aplicaţi Lithurin® IIS (pe bază de apă) cu un consum de 0,15 litri pe m2, sau Lindolit® (pe 
bază de apă) cu un consum de 0,07 litri pe m2  (concentrat) diluat în proporţie de 1:3 cu apă, aplicand în dimineata urmatoare 
apă şi peliculă de plastic.

Înainte de a utiliza pardoseala noua, vă recomandăm să o curăţaţi şi să o impregnaţi cu Lindec Concrete Soap® (detergentul de 
beton Lindec), folosing o maşină de spalat (care freacă şi aspiră) cu perii din nylon negru.  Consum: 0,10 litri pe m2 (concentrat) 
diluat în proporţie de 1:10 cu apa. Pentru curăţarea zilnică - 0,010 litri pe m2. Această soluţie va impregna suprafaţa şi va mări 
strălucirea acesteia. 

ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice şi manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului în 
care produsele sunt amestecate şi aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, şi prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici un fel 
pentru aceste operaţii. Singura sa responsabilitate priveşte calitatea produselor la momentul livrării.
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Cum se poate obţine o culoare mai bună şi mai uniformă, atunci când se aplică Herkulit® 
Top?

Este important să ţineţi minte că avem de-a face cu beton, care conţine diferite tipuri de nisip şi pietriş, precum şi apă, ciment, şi, 
posibil, o anumită cantitate de plastifiant.  Fiecare sarja de beton poate avea diferenţe în proporţiile sale de apă şi materii prime. 
Acest lucru va influenta produsul final. Este dificil de controlat  totul, în proporţie de 100%, dar veţi găsi mai jos câteva indicaţii 
utile pentru a avea mai multe şanse la un produs final bun.

1. Asiguraţi-vă că betonul este de bună calitate. Un WCR (raport apă/ciment) mai mic şi o cantitate mai mare de ciment de cali-
tate bună vor minimiza eventualele probleme. 

2. Încercaţi să aplicaţi Herkulit® Top cât de târziu posibil, chiar dacă betonul pare uscat. Herkulit® Top încă va absorbi umezeala 
din stratul de beton suport. 

3. În cazul în care se foloseşte apa şi folie de plastic (pentru protejarea suprafeței după finisare),  asiguraţi-vă că folia de plastic 
nu este îndepărtată în primele 7-14 zile, şi că acoperă întreaga suprafată în această perioadă. 

4. Evitaţi mersul cu încălţări murdare pe materialul Herkulit® proaspăt folosit, în special dacă se folosesc culori mai deschise (alb, 
galben, gri deschis şi bej). 

5. Evitaţi discurile şi paletele de finisat de proastă calitate. Acestea pot lăsa urme de oţel, care închide culorile suprafeţei. E de 
preferat să se utilizeze discurile compozite Allen, în special pentru culorile mai deschise. Vă rugăm să consultaţi capitolul “Allen 
Compodisk” pentru mai multe informaţii.

6. Uneltele de mână, ca şi discurile şi paletele de finisat mecanizat, nu trebuie să fie murdare sau să conţină reziduuri de beton !

7. Dacă folosiţi maşini pe bază de benzină/motorină, asiguraţi-vă că nu umpleţi rezervoarele pe pardoseala proaspăt aşternută.

8. Evitaţi folosirea excesivă a finisorului cu discuri şi palete atunci când utilizaţi culori mai deschise, pentru că ar putea arde 
suprafaţa ! 

Vă rugăm să tineti cont de realitatea ca posibilele diferenţe de culoare nu au nici o consecinţă asupra calităţii. Ele constituie doar 
diferenţe cosmetice şi materialul nu va fi mai puţin bun sau mai putin rezistent!
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