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UL HARD PREMIUM
1K Lithium betonhærder

TEKNISK DATABLAD

Hard Premium er en vandbaseret lithium med meget højt aktivt indhold, kan bruges til at betonhærde, 
støvbinde nye eller eksisterende betongulve. Aktiv lithiumindhold i produktet reagerer kemiske med 
konkrete komponenter i betonen og danne uopløselige calciumsilicathydrat (CSH), der øger overflade 
hårdhed, reducerer støv dannelse, gør vedligeholdelse af gulvet let. Reaktionen dannes internt i øvre lag 
af betonen, beskyttelsen af Ul Hard Premium er meget mere holdbar end traditionelle 
overfladebelægninger, da den aldrig vil skrælle af eller afbinde og er upåvirket af fugtighed.

Fremragende penetration: 2-8 mm på stål glittet beton.
Øget slidstyrke med 20-50%.
Kan anvendes til beton i enhver alder.
God overflade beskyttelse mod pletter og vand.
Omkostningseffektiv løsning.
Absolut "Grøn" og bæredygtig, vandbaseret.

ANVENDELSESOMRÅDER
• Betonhærder
• Støvbinder

FORARBEJDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være rent og fri for stoffer som fedt, olie mv. som kan forhindre produktet i at penetrere 
overfladen.

UDLÆGNING

Ved hjælp af en lavtryks-sprøjte, udlægges et enkelt lag af UL Hard Premium med en hastighed, der 
dækker overfladen, men ikke producerer vandpytter. 

Behandlede overflader skal forblive våde i 10-15 minutter efter første behandling. områder, som tørrer 
på mindre end 10 minutter behandles med et lag mere. Fordel ensartet i et tyndt lag ved anvendelse af 
en mikrofiber moppe, der bør præ-fugtet med UL Hard Premium før brug.

MATERIALE DATA:
Farve:
Vægtenheder leveres: 

Opbevaringsbetingelser: 

Holdbarhed: 

Transparent
30 og 1.000 L
Andre enheder på forespørgsel
I de oprindelige forseglede enheder, tørt, køligt og frostfrit. 
UL produkter er følsom over for frost.
24 måneder efter produktionen
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1.12 g/cm³ af luft

40-100ml/m², afhængig af underlaget

TEKNISKE DATA

Densitet ved 23° C / 50% r.. time. 
Materialeforbrug:
Betonhærder: 

Blandingsforhold
Vægt:
Volumen:
Viskositet ved 25° C 
Komponent A: 
Komponent B: 
Blandet A+B: 

BEHANDLINGSTID

Ved 50% rel. luftfugtighed

Omgivelsestemperatur +10° C +20° C +30° C

Højere temperaturer reducerer brugstiden og viskositet. 

Lavere temperaturer øger brugstiden og viskositet.

HÆRDETID

Substrattemperatur +10° C +20° C +30° C

Tilgængelige efter

Dellast efter

Komplet belastning efter

Materialet, luft og jord temperaturer skal måles og skal være placeret i hele udlægningen og hærdnings tid 
mellem 2° C og 30° C. Desuden skal du sørge for, at underlagets temperatur er 3° C over dugpunktet. Den 
relative luftfugtighed må ikke overstige 90%.

00-1
Shore A / Shore D: 
MAL-kode brugsklar blanding (1993): 

GISCODE: 

Forbehold for ændringer og trykfejl.




