JÄLKIHOITOAINE
LINDOLIT® S
Lindolit® S on kirkas, liuotinpohjainen jälkihoitoaine ja
pinnan kovettaja uudelle betonille.
Se on yksikomponenttinen, käyttövalmis, veden, alkalin, hapon ja
suolankestävä. Se on helppohoitoinen, kulutuskestävä ja yhteensopiva
useimpien pinnotteiden kanssa. Lindolit® S muodostaa helposti
siivottavan pinnan.

Käyttötarkoitus:

Lindolit® S käytetään jälkihoitoaineena ulko-ja sisätiloissa, vaaka-ja
pystypinnoilla kovettaen pintoja ja toimien myös pölynsidontana.
Tyypillisimpiä käyttökohteita varastot, teollisuuskiinteistöt, autotallit,
pysäköintikannet, toimistot, koulut, sairaalat ja lentokonehangaarit.

Koostumus ja väri:

Lindolit® S on patenttisuojattu koostumus akryylihartseja sekoitettuna
petroolitisleeseen. Lindolit® S on saatavilla ainoastaan kirkkaana.

Testitulokset:

Lindolit® S on testattu BS 7542:1992 mukaan saavuttaen 84%
jälkihoitotuloksen. 75% on minimivaatimus.

Käyttöohjeet:

Lindolit® S ei vaadi sekoitusta,eikä ohennusta. Ruiskuta hoidettava
alue tasaisesti kauttaaltaan. Voit käyttää myös mohair telaa, maalisutia
tai kumilastaa. Levitä tasainen kerros Lindolit® S:ää koko alueelle
8-10m2/litra. Käytä siivousmoppia tai kumilastaa lammikoiden ja liian
materiaalin poistamiseen. Vaadittaessa korkeampaa kiiltoastetta, levitä
toinen kerros aineen kuivuttua.

Kuivuminen:

Käsitelty pinta on normaalisti kävelykuiva 8-12 tunnissa. Maksimikovuus saavutetaan 7-10 vrk:n aikana.

Työvälineiden puhdistus:

Pese työvälineet ksyleenillä heti käytön jälkeen. Putsaa roiskeet ja pese liuottimella, kun aine on vielä märkää. Jos roiskeita ei putsata
heti, niistä voi jäädä pysyvä jälki maalatuille pinnoille, lasiin tai puupinnoille. Jätä käsitelty alue siistiksi, älä kävele jalanjälkiä märälle
pinnalle.

Pakkauskoko:
210 litran tynnyri.

Varastointi ja säilyvyys:

3 vuotta oikein varastoituna 10-25°C.

Varoituksia:

Lindolit® S:ää ei voi käyttää tukkimaan halkeamia ja saumoja. Älä käytä ulkotiloissa, jos sateen vaara on 12 tunnin aikana levityksen
jälkeen tai suorassa auringonvalossa lämpötilan ollessa yli 30°C. Testialueen teko on aina suositeltavaa. Älä käytä jäätyneen pinnan
päällä tai pakkasella. Ei suositella asfalttipinnoille. Kaikki aineet eivät käy yhteen Lindolit® S:n kanssa. Aineiden yhteensopivuus täytyy
aina varmistaa testillä.
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JÄLKIHOITOAINE
LINDOLIT® S
Ympäristönsuojelu ja käyttöturvallisuus:

Lindolit® S sisältää petroolia ja on tulenarkaa. Pidä kaukana kuumuudesta, kipinöistä ja liekeistä. Pidä astiat kiinni ennen käyttöä.
Järjestä työtilaan hyvä tuuletus. Välttääksesi kaasuuntumisen ja mahdollisen räjähdyksen, avaa kaikki ovet ja ikkunat läpivedon aikaansaamiseksi. Älä tupakoi. Liuotinkaasut voivat aiheuttaa hengitysteiden oireita. Hengitysteiden oireiden ilmaantuessa, henkilö on
saatava välittömästi raikkaaseen ilmaan. Kontakti saattaa aiheuttaa iho tai silmä oireita. Käytä hengityssuojainta, suojalaseja sekä suojaa paljaat ihon kohdat mahdollisilta roiskeilta. Käytön jälkeen pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä ennen ruokailua tai tupakointia. Tuotetta niellyttä potilasta ei saa oksettaa, vaan ottaa yhteys lääkäriin mahdollisimman pikaisesti. Aineen jouduttua silmään,
huuhtele silmää 15 minuuttia vedellä ja hakeudu lääkäriin. Älä hiero silmää. Suojaa kasvit ja nurmikko käytettäessä Lindolit® S:ää.
Suojaa asfaltti-, kumi- ja muovipinnat roiskeilta. Ennen asennusta lue huolellisesti tuoteseloste ja turvallisuusohjeet. Huolehdi etteivät
lapset ja eläimet pääse tekemisiin aineen kanssa.
Materiaali ominaisuudet +24˚C:
Tiheys (paino/litra)

0,850

Viskositeetti, cps

300

Syttymispiste

43°C

Tukon kovuus

>10

ASTM C1315 testitulokset
Riittoisuus, m2 / litra

8-10

Kiinteät aineet, %

>25

Kuivumisaika, tunteja

1-3

UV-kestävyys
Veden haihtuvuus, kg/m

Täyttä luokan B-ja C-vaatimukset
< 0.35

2

Happo alkalisuoja

Täyttää vaatimukset

Yllä olevan taulukon tulokset perustuvat juuri valetun betonin päälle levitettyyn kerrokseen Lindolit® S jälkihoitoainetta. Lindolit® S
akryylinen jälkihoitoaine on kirkas, väritön, käyttövalmis sekoitus akryylisiä copolymeerejä.
Oikein käytettynä halkeilu vähenee, pölyäminen vähenee, pinnan kovuus kasvaa, pinta tiivistyy ja kestää paremmin kulutusta.
Lindolit® S vähentää veden haihtumista betonista varmistaen täydellisen hydrataation. Ulkoilmaolosuhteissa oikein valitulla jälkihoitoaineella on suuri merkitys, vähentämään olosuhteista aiheutuvaa kosteuden haihtumista. Näitä vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kova
tuuli, auringonpaiste ja ilman suhteellinen kosteus.
Ennen Lindolit® S:n levitystä koko alueelle, tee pieni koepala, jolla voit varmistaa, että tuote imeytyy ja kuivuu pintaan (kiilto).

Kuljetus,varastointi ja käsittely:

Kuljeta ja säilytä tuote alkuperäisessä pakkauksessa, joka on hyväksytty tätä varten. Varastoi Lindolit® S lukitussa tilassa, lasten ja
eläinten ulottumattomissa +10-25°C.
Älä käytä tuotetta, jos lattia on jäässä tai ilma on pakkasen puolella. Älä käytä tuotetta, jos odotettavissa on sadetta 12 tunnin sisällä.
Valmiit pinnat käyttöympäristössä täytyy suojata. Varmista,ettei tuote valu viemäreihin. Levitettäessä kaksi kerrosta, pinta ei saa
likaantua levityskertojen välillä. Sulje käsitellyt pinnat liikenteeltä ja likaantumiselta.

Järjestä hyvä ilmanvaihto!

Vältä silmä-ja ihokontaktia. Älä hengitä höyryä. Pitkittynyt tai säännöllinen kontakti voi aiheuttaa ihoärsytystä ja allergisia reaktioita.
Käytä suojalaseja, NIOSH ja MSHA hyväksyttyä hengityssuojainta, kumihanskoja ja suojavaatetusta.

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.
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