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OPIS PRODUKTU  itLIT  (dawna nazwa RG-DC LIT) jest gotowym
do użycia roztworem związków krzemianu litu. 
Preparat po aplikacji  pielęgnuje, wzmacnia i uszczelnia beton. 
Dzięki bardzo małym rozmiarom cząstek molekularnych, impregnat
wnika  głęboko  w  strukturę  betonu,  gdzie  wchodząc  w  reakcję
chemiczną  ze  składnikami  betonu tj.  wodorotlenek  wapnia  tworzy
nierozpuszczalne  w  wodzie  kryształy  wypełniające  wolne
przestrzenie około cząsteczkowe betonu (pory) co  powoduje jego
uszczelnienie  oraz  utwardzenie.  Natomiast  zawarte  w  preparacie
dodatki  uszczelniające  tworzą  cienką  mikro-powłokę  zespoloną  z
posadzką,  pełniąc  rolę  pielęgnatora  poprzez  spowolnienie
parowania wody zarobowej podczas sezonowania.

ZASTOSOWANIE

 do wszystkich powierzchni betonowych tj: posadzki, ściany,
stropy, inne elementy betonowe,

 na  podłoża  zacierane,  szlifowane,  polerowane,
szczotkowane oraz strukturalne,

 do  betonów  świeżych,  nowo
wykonywanych,

 do betonów już eksploatowanych,
 do  betonów  z  utwardzeniami

powierzchniowymi i bez utwardzenia,
 do tynków mineralnych,
 do betonów architektonicznych,
 do budowli i obiektów zabytkowych,
 do wewnątrz i  na zewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI
 wzmacnia beton poprzez

wewnętrzną krystalizację,
 uszczelnia beton poprzez zamknięcie porów i kapilar,
 pielęgnuje beton tworząc prawie niewidoczną mikro 

warstwę uszczelniającą i jednocześnie 
paroprzepuszczalną

 zmniejsza pylenie i zwiększa odporność na ścieranie,
 działa wewnątrz i na zewnątrz elementu,
 ułatwia utrzymanie betonu w czystości,
 nie zmienia naturalnego wyglądu betonu,
 zabezpiecza  przed  niekorzystnymi  czynnikami

atmosferycznymi
 bezbarwny, o delikatnym zapachu,
 produkt ekologiczny i wygodny w użyciu,
 nie powoduje korozji betonu

DANE TECHNICZNE
 wydajność  10  –  12  m2/litr  (uzależniona  od  struktury

elementu impregnowanego),
 czas schnięcia w temp. 20 °C około 2 godzin,
 gęstość 1,05 g/cm3,
 temp. aplikacji +5°C do +25°C
 baza chemiczna: krzemian litu

DANE PRODUKTU
wygląd: bezbarwna ciecz
opakowania: 5l, 10l, 25l, 210l
warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w

temp. powyżej 5°C 
okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  Impregnowana powierzchnia musi
być  zwarta,  wolna  od  zanieczyszczeń  a  w  przypadku  nowo
wykonywanej  np.  posadzki  bez  wolnej  wody  zarobowej  (kałuże,
zastoiny).  Przed  nałożeniem  impregnatu  zaleca  się  dokładne

odkurzenie  powierzchni  odkurzaczem  przemysłowym  w  celu
otwarcia porów, zabieg powyższy ułatwi migrację impregnatu w
głąb znacznie zwiększając jego skuteczność działania.

SPOSÓB UŻYCIA/NAKŁADANIA Produkt rozprowadza się w
określonej  ilości  za  pomocą  natryskiwacza  wyposażonego  w
regulowane dysze.
Aplikować 1-2 warstwy.
Każdą  warstwę  należy  nakładać  dopiero  po  wyschnięciu
poprzedniej.  Natychmiast  po  natryśnięciu,  preparat  należy
równomiernie  rozprowadzić  po całej  powierzchni   za pomocą
płaskiego  padu  lub  mopa  np.  z  mikrofibry.  Rozprowadzanie
polega na jego ciągłym wcieraniu przez około 15 minut, w tym
czasie  nie  można  dopuszczać  do  tworzenia  się  suchych
miejsc. Gdyby się pojawiały należy uzupełnić impregnat i dalej
go wcierać.
Jeżeli  podłoże  jest  bardzo  nasiąkliwe,  co świadczy o słabym
betonie, dopuszcza się powtórzenie impregnacji po raz trzeci w
odstępie czasowym 12 godzin.
Po  skończonej  pracy  narzędzia  myć  ciepłą  wodą  z
detergentem.

INFORMACJE  DODATKOWE Preparat  przyjazny
środowisku,  jest  ekologiczny  i  nie  zawiera  substancji
niebezpiecznych.
Po  zastosowaniu  można  go  pokrywać  farbami,  klejami,
masami naprawczymi lub innymi okładzinami.
Podczas  bardzo  intensywnego użytkowania  np.  posadzki
cienka   warstwa  impregnatu  może  ulegać  miejscowemu
wycieraniu, proces ten nie wpływa na zmianę parametrów
technicznych posadzki. W razie potrzeby należy liczyć się z
okresowym odnawianiem powłoki itLIT.

TRANSPORT  I  MAGAZYNOWANIE Preparat  należy
przechowywać i transportować w temperaturach  od +5°C
Termin  przydatności  do  użycia  12  miesięcy  od  daty
produkcji podanej na opakowaniu.

Stosując  preparat  itLIT  należy  przestrzegać  zaleceń
producenta odnośnie sposobu aplikacji  użytkowania jak i
prawidłowego stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  Należy pamiętać o zapewnieniu
dobrej  wentylacji  w  pomieszczeniach  gdzie  wykonywane
są prace przy użyciu itLIT.
Należy  zaopatrzyć  pracowników  w  odpowiednie  środki
ochrony osobistej  tj:  odpowiednie  nie  nasiąkliwe  obuwie,
nie nasiąkliwe kombinezony,  okulary ochronne, maseczki
na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice
ochronne. 
Stosować z dala od ognia i źródeł  ciepła. Przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
W  przypadku  kontaktu  preparatu  ze  skórą  lub  oczami
natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę
natłuścić kremem.

DOKUMENT ODNIESIENIA
Spełnia wymagania normy:  PE-EN 1504-2
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