
Nordsjö Lithurin Seal
Juli 2016

Produktbeskrivning
Nordsjö Lithurin Seal är ett impregneringsmedel som
förseglar betongytan. Nordsjö Lithurin Seal är en
vattenburen och förändrar inte betongens färg. Nordsjö
Lithurin Sealanvänds som dammbindare av betongytor i
industrilokaler, lagerutrymmen, maskinhallar,
markbetong, trädgårdsplattor mm. Används tillsammans
med Nordsjö Lithurin Hard eller ensam vid enbart
dammbindning.

Krav för behandling Nordsjö Lithurin Seal
Kan appliceras direkt efter gjutning. Min 5° på betong
ytan (= 10° i luften.) Rekommenderar minst 10° på
betong ytan. Under 10° suger betongen mindre material
samt långa väntetider för tork/härdning. 5-10 dygn i
14-18 grader innan vattenbeständig. Ytan skall vara ren
och ej förorenad Vid behandling av gamla golv skall ytan
slipas ren innan applicering.

Behandling
1. Aplliceras med en lågtrycksspruta eller en kanna med
stril.
2. Arbeta in materialeti ytan med mjuk borste för god
absorbtion. Håll ytan fuktig(vid temp +10 till +13) i 15-20
minuter.
3.Om ytan börjar torka , blöt den med mer Nordsjö
Lithurin Seal. se till att ingen del av ytan torkar under
absorptionstiden. Materialet blir segt om det tar för lång
tid, speciellt vid högre temperaturer
4. Avlägsna överskottsmaterialet med borsten, medan
materialetfortfarande är flytande. (Applicera med tryck
på borsten för att få med överskottet)
5.Var noga med att få med allt överskottsmaterial som
golvet inte suger åt sig
6. Bearbetas enklasy med steg 1-6 , i etapper om 100m2
åt gångenper person.

Under vissa förhållanden t.ex. låg temperatur, kraftig vind
etc., blir absorptionstiden längre och vid högre
temperatur blir absorptionstiden kortare.

TEKNISK DATA
Användningsområde: Inomhus
Torktid 23°C 50% RF: 16 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 24
timmar
Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF
optimalt)
Förtunning: vatten
Verktyg: Mjuk borste
Färgåtgång: 0,15liter/m2 Maskinglättad
yta. Ej maskinglättad 0,2-0,4liter/m2.
Förpackning: 10, 25liter
VOC: kat.A/i)140g/lMax 10g/lit
Rengöring:  Såpvatten
Förvaras: Frostfritt

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg
från verktyget innan rengöring. Använda
verktyg rengöres omgående efter målning.
Flytande färgrester och tvättvätska får ej
hällas ut i avloppet utan lämnas till
miljöstation. Se även information på
Säkerhetsdatabladet.
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Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller
oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.
 AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009
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Nordsjö Lithurin Seal

Eventuella problem efter behandling med Nordsjö
Lithurin Seal
Ytan är matt
• Betong ytan fått för lite material Åtgärd – Lägg
påNordsjö Lithurin Seal en gång till (Ca halva material
åtgången) Ytan är helt vit.
1. För mycket material golvet kan inte suga åt sig all
vätska. Torkat i ytan.
2. Ytan är ej öppen (tidigare behandling stoppar) 
Vita fläckar.
• För mycket material i svackor materialet torkat i ytan.
Åtgärd – Torka eller skura bort vit fällning med rent
vatten snarast möjligt.

OBS Behandla aldrig en yta med Nordsjö Lithurin Seal om
det finns fällningar från Nordsjö Lithurin Seal på ytan.
Fällningarna från Nordsjö Lithurin Hard kapslas in under
Nordsjö Lithurin Seal, svårt att ta bort.
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