
DURO-NOX LSC

DURO-NOX LSC – Standarta izpildījums, ķīmiski reaģējošs, uz ūdens bāzes, litija silikāta šķidrums betona
grīdas cietinātājs. DURO-NOX LSC dziļi iekļūst betona virsmas porās, kur tas ķīmiski reaģē ar kalcija
hidroksīdu (kaļķi) un izveido ūdeni nešķīstošu kalcija silikāta hidrāta želeju, kas piepilda virsmas poras lai
noblīvētu, cietinātu un aizsargātu apstrādāta betona grīdas virsmu. Tas ir izmantojams kā aizsardzības un
putekļu saistīšanas līdzeklis uz jaunu un esošu (ne vecāku kā 3 gadi) betona virsmām. Betona virsma ir
atverta difūzijai, taču tās blīvums ievērojami uzlabojas un būtiski  samazinās putekļu veidošanās.

PIELIETOJUMS

 Ideāli piemērots lietošanai noliktavās, distribūcijas centros, mazumtirdzniecības veikalos,
restorānos, skolās, Biroju kompleksos, pārtikas pārstrādes uzņēmumos, pienotavās, alus
darītavās utt.



 Var izmantot arī uz svaigi izveidotas betona grīdas virsmas pēc gala apdares lai nodrošinātu
pagaidu aizsardzību būvniecības laikā.

 Var izmantot ar dimantu diskiem slīpētām grīdām, krāsotām un pulētām grīdām lai uzlabotu
spīdumu, grīdu cietību un novērstu krāsu nodilumu.

PRIEKŠROCĪBAS

 Palielina virsmu nodilumizturību un cietību
 Pēc uzklāšanas nav nepieciešama virsmas skalošana ar ūdeni.
 Nodrošina pastāvīgu aizsardzību visā materiāla iekļūšanas dziļumā
 Samazina virsmu porainību un palielina virsmas aizsargspējas pret lielāko daļu organisko skābju,

sārmju, sāļu, pārtikas, tauku, eļļas un citu ķīmisko vielu iesūkšanos betona virsmā.
 Maksimāli samazina cementa putekļu veidošanos
 Elpojošs, neveicina grīdu svīšanu.
 Virsmas spīdums turpina palielināties lietošanas un regulāras kopšanas rezultātā.
 Virsmai uzklāta lidzekļa kalpošanas laiks ir tāds pats, kā ar to apstrādātajam betonam.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

 Apstrādājamajām betona virsmām jābut tīram. Jebkādi impregnētspēju pasliktinoši faktori,
piemēram, pēcapstrādes lidzekļi, līmes, eļļas un putekļus no virsmas iepriekš ir rūpigi janotīra.
Esošas betona virsmas ir ieteicams apstrādāt ar NOX-CRETE bioloģisko virsmu tīrītāju BIO-CLEAN.

 Atkarībā no betona virsmas porainības, cementa sajaukuma, ieklāšanas un apstrādes  metodes,
laika apstākļiem DURO-NOX LSC precīzu patēriņu ir grūti noteikt. Vidējais materiāla patēriņs uz
virsmas ir 10-17 m2/ L.

 Uzklāšanas brīdī gaisa temperatūrai jābūt 5 - 38 °C robežās. Uz apstrādājamām virsmām
nedrīkst būt ūdens. DURO-NOX  uzklāšanai ir ieteicams izmantot izsmidzināšanas metodi. Virsmu
pārklāj ar pietiekošu daudzumu līdzekļa un nekavējoties vienmērīgi izlīdzina ar mikro-šķiedru
lupatu tā, lai virsma saglabātos mitra 15-20 minūtes. Ilgāks žūšanas laiks liecina par to ka ir
uzklāts par daudz DURO-NOX LSC līdzekļa, kas var ietekmēt virsmas krāsu. Īsāks žūšanas laiks
liecina par nepietiekamu līdzekļa daudzumu, kas var ietekmēt produkta veiktspēju. Ja virsma
nožūst ātrāk, lidzeklis jāuzklāj atkārtoti pēc 24H. Nedrīkst pieļaut, ka DURO-NOX LSC uz betona
virsmas veido peļķes. Radušās peļķes nekavējoties jālikvidē vienmērīgi izlīdzinot to uz virsmas.

 Nedrīkst pieļaut produkta izžūšanu uz virsmas pirms vienmērīgas izlīdzināšanas.
 Kad DURO-NOX LSC sāk ķīmiski reaģēt ar betonu, tas sāk sabiezēt un izveido plēvi. Ir

nepieciešams izvairīties sabojāt šo slapjo plēvi, kad tas sasniedz šo pakāpi. Bojājums uz slapjās
plēves, kamēr tā sabiezē var izraisīt virsmas defektus.

 Kad DURO-NOX LSC ir nožuvis, visu atlikušo sausa pulvera atliekas var notīrīt ar cietu saru slotu
vai grīdas mazgājamo aparātu

TEHNISKIE DATI

Krāsa_______________ Bez krāsas DIN EN 1504-2,
Smaža______________Bez smaržas
Sasalšanas Temp.____ _______0° C
Nav uzliesmojošs
VOC 0 g/L


