
ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei 
voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

Tahranestoaine betonilattioille
Kaikki betonipinnat tarvitsee kyllästää, jotta niihin saadaan kestävä ja 
helposti puhdistettava pinta.

Betonipintojen kyllästämiseen ja tiivistämiseen meillä on  
Lithurin-tuotteet HARD, DENS ja SEAL.
Lisätietoja on osoitteessa: www.lindec.com

Paranna käsiteltyjen betonipintojen tahranestosuojaa STAIN WASH 
kyllästysaineella.
Betoni on imevä materiaali, kyllästämisen jälkeen pinnan imukyky 
pienenee.
Suoja vaihtelee kyllästystyypistä ja betonilaadusta riippuen.
STAIN WASH hylkii nestettä, joka helmeilee sen pinnalla ja parantaa 
suojaa pinnalle roiskuneiden nesteiden aiheuttamaa värin muuttumista 
vastaan.
Lattian käytöstä riippuen suoja heikkenee ajan mittaan ja eniten 
käytetyt alueet voidaan helposti käsitellä uudelleen.

Käytä päivittäiseen puhdistukseen betonisaippuaa, joka ylläpitää 
betonipinnan tahranestosuojaa. On tärkeää välttää betonipintaa 
vaurioittavien happamien tai emäksisten puhdistusaineiden käyttöä.

Levitysohjeet
Betonipinnan tulee olla puhdas ja vapaa vieraista aineista. Alin sallittu 
lämpötila STAIN WASHia levitettäessä on +5 °C

STAIN WASH, käyttöohje
1. Levitetään paineruiskulla tai suihkukannulla.
2. Työstä aine pintaan siivouskoneella ja LC Rider Pad 1000:lla kunnes 
pinta on kyllästetty.
3. Poista ylimääräinen materiaali Lindec siivousmopilla.
4. Poista huolellisesti kaikki ylimääräinen materiaali, joka ei imeydy lattiaan.
5. Anna materiaalin kuivua.
6. Työstetään yksinkertaisimmin vaiheet 1–5 100 m² etappeina kerralla per henkilö
(2 henkilöä = 200 m²).
7. Jotta betonipinta saa oikean määrän materiaalia, yllä olevia ohjeita tulee noudattaa. 
8. Tietyissä olosuhteissa, esim. matalassa lämpötilassa, voimakkaassa tuulessa jne. imeytymisaika pitenee ja korkeammissa lämpötiloissa 
se taas lyhenee. 
    

Jälkikiillotus
Kun materiaali on kuivunut:
– Kiillota kuivana hienolla puhdistusnylonilla tyyppiä LC Rider Pad 1500/3000.
Vaihtoehtoisesti
– Puhdista pinta yhdistelmähankauskoneella käyttäen hienoa puhdistusnylonia LC Rider Pad 1500/3000.

Menekki
STAIN WASH: Konekiillotettu pinta: n. 0,10–0,15 litraa/m².
Tietyissä olosuhteissa, esim. alhaisessa lämpötilassa, voimakkaassa tuulessa jne. imeytymisaika pitenee ja korkeammissa lämpötiloissa 
se taas lyhenee.
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