PRODUKTY O NAJWYŻSZEJ ZAWARTOŚCI LITU
DLA BRANŻY POSADZKARSKIEJ
UTWARDZACZE • USZCZELNIACZE
POLIMERY NAPRAWCZE • BARWNIKI
ŚRODKI CZYSZCZĄCE

HARD • HARDER • MORE HARDER

ULTRALIT WORLDWIDE DISTRIBUTION jest firmą, która opracowuje i produkuje wysokiej
jakości środki chemiczne do utwardzania, uszczelniania, napraw i czyszczenia betonu.
ULTRALIT WORLDWIDE DISTRIBUTION jest właścicielem znaku towarowego ULTRALIT.
Dzięki naszemu programowi badawczo-rozwojowemu oferujemy innowacyjne produkty
przeznaczone dla branży budowlanej i sektora usług sprzątania. Naszym standardem jest
filozofia stosowania składników o najwyższej jakości w maksymalnym stężeniu.
Nasze produkty, powstają w oparciu o doświadczenie i liczne testy, stają się coraz bardziej
znane wśród specjalistów w Unii Europejskiej, Azji i USA.
Nasi lokalni dystrybutorzy są podstawą naszego sukcesu. Pozyskują informacje z rynku,
zapewniają profesjonalne wsparcie i doradzają optymalne rozwiązania klientom końcowym.
Naszą strategię opieramy na rozwoju naszej sieci dystrybucyjnej, ponieważ sukces naszych
dystrybutorów na rynkach lokalnych jest naszym sukcesem.
Z dumą i honorem prezentujemy w niniejszym katalogu cały asortyment naszych produktów.
Zapraszamy Państwa do współpracy.

Prezes ULTRALIT WORLDWIDE DISTRIBUTION
Paweł Knecht
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UTWARDZACZE
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UTWARDZACZ PŁYNNY DO BETONU
NAJWYŻSZA ZAWARTOŚĆ LITU W PRZEMYŚLE
OPIS
ULTRALIT HARD Eco – utwardzacz litowy stosowany
do zagęszczenia, utwardzenia i zabezpieczenia
przed pyleniem nowych lub istniejących posadzek
betonowych. Składnik produktu – aktywny lit wchodzi
w reakcję chemiczną ze składnikami betonu i tworzy
nierozpuszczalne związki uwodnionego krzemianu
wapnia (CSH), które zwiększają twardość powierzchni,
zmniejszają pylenie, ułatwiają konserwację posadzek
betonowych. Z uwagi na fakt, że reakcja chemiczna
krzemianu i składników betonu następuje w górnej
warstwie betonu, ochrona ULTRALIT HARD ECO jest
bardziej trwała niż tradycyjne powłoki powierzchniowe
i uszczelniacze, ponieważ nigdy się nie złuszczy ani
nie odklei i nie jest podatna na działanie wilgoci.

KORZYŚCI

MOŻNA STOSOWAĆ NA NOWE
LUB ISTNIEJĄCE POSADZKI BETONOWE
Centrów handlowych
Supermarketów
Parkingów
Hangarów dla samolotów
Magazynów
Centrów dystrybucyjnych
Zakładów produkcyjnych

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Postać
Gęstość
pH
Zawartość suchej masy
Zawartość aktywna
Zawartość VOC
Temperatura zamarzania
Temperatura zapłonu

 Zawartość litu – do 8%.
 Aktywne składniki: 100% całkowitej suchej masy.
 Szybkie utwardzenie i zabezpieczenie przed
pyleniem – w ciągu dni zamiast miesięcy.
 Można stosować na beton w każdym wieku.
 Doskonała zdolność przenikania: 2-8 mm
na zatartym betonie.
 Zwiększa odporność na ścieranie o 15-30%.
 Nie przyczynia się do powierzchniowej reakcji
alkaliczno-krzemionkowej ASR ani pękania.
 Dobra odporność na przenikanie wody
i tworzenie się plam.
 Nie zmienia współczynnika tarcia – nie zmienia
współczynnika poślizgu posadzki.
 Bardzo szybkie nakładanie: w ciągu zaledwie
kilku minut zamiast dni.
 Oszczędne rozwiązanie – najtańszy system
utwardzania na 1 m².
 Absolutnie „ZIELONY” i bezpieczny dla
środowiska produkt na bazie wody niezawierający
lotnych związków organicznych VOC.









 Szkół i uniwersytetów
 Zakładów medycznych
 Biurowców
i innych…

Okres przechowywania

Przezroczysta ciecz
1.08
11.7
8%
100% całkowitej
suchej masy
< 20 g/L
0°C
Niepalny
2 lata w oryginalnym,
zamkniętym
opakowaniu

OPAKOWANIE

ULTRALIT HARD Eco
jest pakowany w 5-, 20-, 30-litrowe pojemniki;
200-litrowe beczki; 1000-litrowe kontenery

SZACUNKOWE WSPÓŁCZYNNIKI KRYCIA
 Świeżo położony beton nieutwardzony:
5-20 m²/l (50-65 ml/m²).
 Zatarty beton utwardzony:
10-12 m²/l (85-100 ml/m²).
 Szlifowany / polerowany beton utwardzony:
10-15 m²/l (65-100 ml/m²).
10-15 m²/L (65-100 mL/m²).

INNOWACJA POPRZEZ DOŚWIADCZENIE
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ULTRALIT HARD ECO

(cd.)

UTWARDZACZ PŁYNNY DO BETONU
NAJWYŻSZA ZAWARTOŚĆ LITU W PRZEMYŚLE
ZASTOSOWANIE
Środki ostrożności / ograniczenia:

 Oczyścić powierzchnię z zanieczyszczeń, nalotu,
związków utwardzających lub powłok, które mogą
uniemożliwić ULTRALIT HARD ECO przez nią
przeniknąć.
 Stosować produkt, gdy temperatura powietrza
wynosi powyżej 2ºC, (przy temperaturach 2-10ºC
dalsza obróbka możliwa po 4 godzinach po
nałożeniu).
 Przy wysokich temperaturach przed nałożeniem
ULTRALIT HARD ECO może zachodzić konieczność rozpylenia wody na gorący beton w celu
ochłodzenia jego powierzchni.
 Chronić powierzchnie metalowe, szklane, drewniane, malowane i ceglane przed kontaktem
z ULTRALIT HARD ECO. Po przypadkowym
nałożeniu produktu na te powierzchnie niezwłocznie umyć je czystą wodą.
 Zawsze przed zastosowaniem produktu należy
zapoznać się z Kartą charakterystyki.
Procedura nakładania:

 Nie jest konieczne przygotowanie powierzchni
przed nałożeniem ULTRALIT HARD ECO na
świeżo wylany beton. Naciąć dylatacje po
finalnym przygotowaniu powierzchni. Oczyścić
powierzchnię z gruzu betonowego po wycięciu,
kurzu i innych pozostałości.
 W przypadku istniejącego betonu usunąć
kurz, gruz betonowy lub związki utwardzające.
Pozostawić oczyszczoną powierzchnię do wyschnięcia. Zalecane jest szlifowanie i poziomowanie powierzchni betonu za pomocą planetarnej
szlifierki do posadzek lub szlifierki diamentowej
wyposażonej w tarcze diamentowe o ziarnistości
od 100 do 400 (zalecany poziom szlifowania
dla aplikacji ULTRALIT HARD ECO) lub padem
diamentowym w zależności od pożądanej ekspozycji i rozmiaru kruszywa.
 Za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego nałożyć pojedynczą warstwę ULTRALIT HARD
ECO w taki sposób, aby pokryć powierzchnię
bez tworzenia kałuż. Średni współczynnik krycia
w przypadku świeżo położonego betonu wynosi
15-20 m²/l, w przypadku istniejącego betonu 1015 m²/l. Obrabiana powierzchnia powinna pozostać
wilgotna przez 10-15 minut po nałożeniu wstępnym.
Równomiernie rozprowadzić cienką warstwę produktu przy użyciu mopa z mikrofibry, który należy
uprzednio nawilżyć ULTRALIT HARD ECO. Nałożyć
kolejną warstwę na obszary porowate, które wysychają w czasie krótszym niż 10 minut.
 Pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia – standardowo maks. 1 godzina.
 W przypadku świeżo położonego betonu natychmiast nałożyć określony związek utwardzający lub
zainicjować określoną procedurę utwardzającą.
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 W przypadku istniejącego betonu w celu uzyskania pożądanego wykończenia z połyskiem
należy stopniowo stosować tarcze diamentowe
o drobniejszej granulacji i kontynuować szlifowanie
tarczami o ziarnistości od 800 do 3000.
 Jeżeli planowane jest wypełnienie dylatacji po
nałożeniu ULTRALIT HARD ECO, należy je
dokładnie oczyścić przed aplikacją wypełniacza.
Zalecane jest czyszczenie dylatacji za pomocą
piły tarczowej do betonu lub szlifierki wyposażonej
w szczotkę tarczową.
 Powierzchnia jest gotowa do eksploatacji po
wyschnięciu, ale całkowita reakcja może nastąpić
w ciągu dwóch tygodni w zależności o temperatury
i warunków w miejscu aplikacji.
 Umyć szczotki, narzędzia, sprzęt i rozpylacz
czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

KONSERWACJA
Nie stosować kwasowych środków czyszczących
(o pH poniżej 7) do konserwacji obrobionych posadzek.
ULTRALIT HARD ECO poprawia odporność posadzki
betonowej na powstawanie plam, jednak niektóre
produkty kwasowe mogą tworzyć plamy w przypadku
pozostawienia tych produktów na powierzchni.
Usuwać produkty kwasowe natychmiast po rozlaniu,
aby zminimalizować ewentualne uszkodzenia. Codzienne usuwanie pyłu z powierzchni za pomocą
mopa z mikrofibry lub suchego mopa do pyłu pomoże
utrzymać żądany wygląd. Regularne czyszczenie
konserwacyjne przy użyciu automatycznej maszyny
do mycia będzie poprawiać połysk powierzchni.

BEZPIECZEŃSTWO /
INFORMACJE ZDROWOTNE
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niniejszy
produkt jest alkaliczny. Nie należy pić produktu.
W przypadku połknięcia wypić dużą ilość wody.
Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć niezwłocznie
porady lekarza. Jeżeli produkt jest nieużywany,
pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty. Podczas
nakładania produktu nosić okulary i rękawice ochronne.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza,
jeżeli podrażnienie się utrzymuje. Dodatkowe środki
ostrożności, informacje o bezpieczeństwie i o pierwszej
pomocy zawarte są w Karcie charakterystyki.

WSPARCIE KLIENTÓW
ULTRALIT HARD ECO jest dostępny na całym świecie.
W celu uzyskania wsparcia technicznego, informacji
o produkcie i danych kontaktowych sprzedawców –
prosimy odwiedzić naszą stronę www.ultralit.eu lub
przesłać zapytanie na adres info@ultralit.eu.
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UTWARDZACZ PŁYNNY DO BETONU
NAJWYŻSZA ZAWARTOŚĆ LITU W PRZEMYŚLE

OPIS
ULTRALIT HARD STANDARD – utwardzacz litowy stosowany do zagęszczenia, utwardzenia
i zabezpieczenia przed pyleniem nowych lub
istniejących posadzek betonowych. Składnik produktu – aktywny lit wchodzi w reakcję chemiczną
ze składnikami betonu i tworzy nierozpuszczalne
związki uwodnionego krzemianu wapnia (CSH),
które zwiększają twardość powierzchni, zmniejszają
pylenie, ułatwiają konserwację posadzek betonowych. Z uwagi na fakt, że reakcja chemiczna
krzemianu i składników betonu następuje w górnej
warstwie betonu, ochrona ULTRALIT HARD
STANDARD jest bardziej trwała niż tradycyjne
powłoki powierzchniowe i uszczelniacze, ponieważ
nigdy się nie złuszczy ani nie odklei i nie jest podatna
na działanie wilgoci.

 Najwyższa zawartość litu w przemyśle – do 11%.
 Aktywne składniki: 100% całkowitej suchej masy.
 Szybkie utwardzenie i zabezpieczenie przed
pyleniem – dni zamiast miesięcy.
 Można stosować na beton w każdym wieku.
 Doskonała zdolność przenikania: 2-8 mm
na zatartym betonie.
 Zwiększa odporność na ścieranie o 15-40%.
 Nie przyczynia się do powierzchniowej reakcji
alkaliczno-krzemionkowej ASR ani pękania.
 Dobra odporność na przenikanie wody
i tworzenie się plam.
 Nie zmienia współczynnika tarcia – nie zmienia
współczynnika poślizgu posadzki.
 Bardzo szybkie nakładanie: minuty zamiast dni.
 Oszczędne rozwiązanie - najtańszy system
zagęszczania na 1 m².
 Absolutnie „ZIELONY” i bezpieczny dla środowiska
produkt na bazie wody niezawierający lotnych
związków organicznych VOC.

MOŻNA STOSOWAĆ NA NOWE
LUB ISTNIEJĄCE POSADZKI BETONOWE
Centrów handlowych
Supermarketów
Parkingów
Hangarów dla samolotów
Magazynów
Centrów dystrybucyjnych

Zakładów produkcyjnych
Szkół i uniwersytetów
Placówek medycznych
Biurowców
i innych…

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Postać
Gęstość
pH
Zawartość suchej masy
Zawartość aktywna
Zawartość VOC
Temperatura zamarzania
Temperatura zapłonu

KORZYŚCI













Okres przechowywania

Przezroczysta ciecz
1.10
11.7
11%
100% całkowitej
suchej masy
< 20 g/L
0°C
Niepalny
2 lata w oryginalnym,
zamkniętym
opakowaniu

OPAKOWANIE

ULTRALIT HARD STANDARD
jest pakowany w 5-, 20-, 30-litrowe pojemniki;
200-litrowe beczki; 1000-litrowe kontenery

SZACUNKOWE WSPÓŁCZYNNIKI KRYCIA
 Świeżo położony beton nieutwardzony:
15-20 m²/l (50-65 ml/m²).
 Zatarty beton utwardzony:
10-12 m²/l (85-100 ml/m²).
 Gładzony / polerowany beton utwardzony:
10-15 m²/l (65-100 ml/m²).

INNOWACJA POPRZEZ DOŚWIADCZENIE
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ULTRALIT HARD STANDARD

(cd.)

UTWARDZACZ PŁYNNY DO BETONU
NAJWYŻSZA ZAWARTOŚĆ LITU W PRZEMYŚLE

ZASTOSOWANIE
Środki ostrożności / ograniczenia:

 Oczyścić powierzchnię z zanieczyszczeń, nalotu,
związków utwardzających lub powłok, które mogą
uniemożliwić ULTRALIT HARD STANDARD
przez nią przeniknąć.
 Stosować produkt, gdy temperatura powietrza
wynosi powyżej 2ºC, (przy temperaturach 2-10ºC
dalsza obróbka możliwa po 4 godz. po nałożeniu).
 Przy wysokich temperaturach przed nałożeniem
ULTRALIT HARD STANDARD może zachodzić
konieczność rozpylenia wody na gorący beton
w celu ochłodzenia jego powierzchni.
 Chronić powierzchnie metalowe, szklane, drewniane, malowane i ceglane przed kontaktem
z ULTRALIT HARD STANDARD. Po przypadkowym nałożeniu produktu na te powierzchnie
umyć je niezwłocznie czystą wodą.
 Zawsze przed zastosowaniem produktu należy
zapoznać się z Kartą charakterystyki.
Procedura nakładania:

 Nie jest konieczne przygotowanie powierzchni
przed nałożeniem ULTRALIT HARD STANDARD
na świeżo wylany beton. Naciąć dylatacje po
finalnym przygotowaniu powierzchni. Oczyścić
powierzchnię z gruzu betonowego po wycięciu,
kurzu i innych pozostałości.
 W przypadku istniejącego betonu usunąć kurz, gruz
betonowy lub związki utwardzające. Pozostawić
oczyszczoną powierzchnię do wyschnięcia. Zalecane jest szlifowanie i poziomowanie powierzchni
betonu za pomocą planetarnej szlifierki do posadzek
lub szlifierki diamentowej wyposażonej w tarcze
diamentowe o ziarnistości od 100 do 400 (zalecany
poziom szlifowania dla aplikacji ULTRALIT HARD
STANDARD) lub padem diamentowym w zależności
od pożądanej ekspozycji i rozmiaru kruszywa.
 Za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego nałożyć
pojedynczą warstwę ULTRALIT HARD STANDARD
w taki sposób, aby pokryć powierzchnię bez
tworzenia kałuż. Średni współczynnik krycia
w przypadku świeżo położonego betonu wynosi
15-20 m²/l, w przypadku istniejącego betonu 1015 m²/l. Obrabiana powierzchnia powinna pozostać
wilgotna przez 10-15 minut po nałożeniu wstępnym.
Równomiernie rozprowadzić produkt w postaci
cienkiej warstwy przy użyciu mopa z mikrofibry,
który należy uprzednio nawilżyć ULTRALIT HARD
STANDARD. Nałożyć kolejną warstwę na obszary
porowate, które wysychają w czasie krótszym niż
10 minut.
 Pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia – standardowo maks. 1 godzina.
 W przypadku świeżo położonego betonu natychmiast nałożyć określony związek utwardzający lub
zainicjować określoną procedurę utwardzającą.
10

 W przypadku istniejącego betonu w celu
uzyskania żądanego wykończenia z połyskiem
stosować tarcze diamentowe o stopniowo
drobniejszej granulacji i kontynuować szlifowanie
tarczami o ziarnistości od 800 do 3000.
 Jeżeli planowane jest wypełnienie dylatacji
po nałożeniu ULTRALIT HARD STANDARD,
należy je dokładnie oczyścić przed aplikacją
wypełniacza. Zalecane jest czyszczenie dylatacji
za pomocą piły tarczowej do betonu lub szlifierki
wyposażonej w szczotkę tarczową.
 Powierzchnia jest gotowa do eksploatacji po
wyschnięciu, ale całkowita reakcja może nastąpić
w ciągu dwóch tygodni w zależności o temperatury
i warunków w miejscu aplikacji.
 Umyć szczotki, narzędzia, sprzęt i rozpylacz
czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

KONSERWACJA
Nie stosować kwasowych środków czyszczących
(o pH poniżej 7) do konserwacji obrobionych
posadzek. Chociaż ULTRALIT HARD STANDARD
poprawi odporność posadzki betonowej na powstawanie plam, niektóre produkty kwasowe mogą je
tworzyć w przypadku pozostawienia tych produktów
na powierzchni. Usuwać produkty kwasowe
natychmiast po rozlaniu, aby zminimalizować ewentualne uszkodzenia. Codzienne usuwanie pyłu
z powierzchni za pomocą mopa z mikrofibry lub
suchego mopa do pyłu pomoże utrzymać żądany
wygląd. Regularne czyszczenie konserwacyjne przy
użyciu automatycznej maszyny do mycia będzie
poprawiać połysk powierzchni.

BEZPIECZEŃSTWO /
INFORMACJE ZDROWOTNE
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niniejszy
produkt jest alkaliczny. Nie należy pić produktu.
W przypadku połknięcia wypić dużą ilość wody.
Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć niezwłocznie
porady lekarza. Jeżeli produkt jest nieużywany,
pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty. Podczas
nakładania produktu nosić okulary i rękawice ochronne.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza,
jeżeli podrażnienie się utrzymuje. Dodatkowe środki
ostrożności, informacje o bezpieczeństwie i o pierwszej
pomocy zawarte są w Karcie charakterystyki.

WSPARCIE KLIENTÓW
ULTRALIT HARD STANDARD jest dostępny na całym
świecie. W celu uzyskania wsparcia technicznego,
informacji o produkcie i danych kontaktowych
sprzedawców – prosimy odwiedzić naszą stronę
www.ultralit.eu lub przesłać zapytanie na adres
info@ultralit.eu.
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ZAAWANSOWANY UTWARDZACZ PŁYNNY DO BETONU
NAJWYŻSZA ZAWARTOŚĆ LITU W PRZEMYŚLE
OPIS
ULTRALIT HARD PREMIUM – utwardzacz litowy stosowany do zagęszczenia, utwardzenia
i zabezpieczenia przed pyleniem nowych lub
istniejących posadzek betonowych. Składnik produktu – aktywny lit wchodzi w reakcję chemiczną
ze składnikami betonu i tworzy nierozpuszczalne
związki uwodnionego krzemianu wapnia (CSH),
które zwiększają twardość powierzchni, zmniejszają
pylenie, ułatwiają konserwację posadzek betonowych.
Z uwagi na fakt, że reakcja chemiczna krzemianu
i składników betonu następuje w górnej warstwie
betonu, ochrona ULTRALIT HARD PREMIUM jest
bardziej trwała niż tradycyjne powłoki powierzchniowe
i uszczelniacze, ponieważ nigdy się nie złuszczy ani
nie odklei i nie jest podatna na działanie wilgoci.

 Najwyższa zawartość litu w przemyśle – do 18%.
 Aktywne składniki: 100% całkowitej suchej masy.
 Szybkie utwardzenie i zabezpieczenie przed
pyleniem – dni zamiast miesięcy.
 Można stosować na beton w każdym wieku.
 Doskonała zdolność przenikania: 2-8 mm na
zatartym betonie.
 Zwiększa odporność na ścieranie o 20-50%.
 Nie przyczynia się do powierzchniowej reakcji
alkaliczno-krzemionkowej ASR ani pękania.
 Dobra odporność na przenikanie wody
i tworzenie się plam.
 Nie zmienia współczynnika tarcia – nie zmienia
współczynnika poślizgu posadzki.
 Bardzo szybkie nakładanie: minuty zamiast dni.
 Oszczędne rozwiązanie – najtańszy system
zagęszczania na 1 m².
 Absolutnie „ZIELONY” i bezpieczny dla środowiska
produkt na bazie wody niezawierający lotnych
związków organicznych VOC.

MOŻNA STOSOWAĆ NA NOWE
LUB ISTNIEJĄCE POSADZKI BETONOWE
Centrów handlowych
Supermarketów
Parkingów
Hangarów dla samolotów
Magazynów
Centrów dystrybucyjnych
Zakładów produkcyjnych

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Postać

Przezroczysta ciecz

Gęstość
pH

1.12
11.7

Zawartość suchej masy

18%

Zawartość aktywna
Zawartość VOC
Temperatura zamarzania
Temperatura zapłonu

KORZYŚCI









 Szkół i uniwersytetów
 Placówek medycznych
 Biurowców
i innych…

Okres przechowywania

100% całkowitej
suchej masy
< 20 g/L
0°C
Niepalny
2 lata w oryginalnym,
zamkniętym
opakowaniu

OPAKOWANIE

ULTRALIT HARD PREMIUM
jest pakowany w 5-, 20-, 30-litrowe pojemniki;
200-litrowe beczki; 1000-litrowe kontenery

SZACUNKOWE WSPÓŁCZYNNIKI KRYCIA
 Świeżo położony beton nieutwardzony:
15-25 m²/l (40-65 ml/m²).
 Zatarty beton utwardzony:
10-15 m²/l (65-100 ml/m²).
 Gładzony / polerowany beton utwardzony:
10-20 m²/l (50-100 ml/m²).
INNOWACJA POPRZEZ DOŚWIADCZENIE
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ULTRALIT HARD PREMIUM

(cd.)

ZAAWANSOWANY UTWARDZACZ PŁYNNY DO BETONU
NAJWYŻSZA ZAWARTOŚĆ LITU W PRZEMYŚLE
ZASTOSOWANIE
Środki ostrożności / ograniczenia:

 Oczyścić powierzchnię z zanieczyszczeń, nalotu,
związków utwardzających lub powłok, które mogą
uniemożliwić ULTRALIT HARD PREMIUM przez
nią przeniknąć.
 Stosować produkt, gdy temperatura powietrza
wynosi powyżej 2ºC, (przy temperaturach 2-10ºC
dalsza obróbka możliwa po 4 godz. po nałożeniu).
 Przy wysokich temperaturach przed nałożeniem
ULTRALIT HARD PREMIUM może zachodzić
konieczność rozpylenia wody na gorący beton
w celu ochłodzenia jego powierzchni.
 Chronić powierzchnie metalowe, szklane, drewniane, malowane i ceglane przed kontaktem
z ULTRALIT HARD PREMIUM. Po przypadkowym
nałożeniu produktu na te powierzchnie umyć je
niezwłocznie czystą wodą.
 Zawsze przed zastosowaniem produktu należy
zapoznać się z Kartą charakterystyki.
Procedura nakładania:

 Nie jest konieczne przygotowanie powierzchni
przed nałożeniem ULTRALIT HARD PREMIUM
na świeżo wylany beton. Wyciąć dylatacje po
finalnym przygotowaniu powierzchni. Oczyścić
powierzchnię z gruzu betonowego po wycięciu,
kurzu i innych pozostałości.
 W przypadku istniejącego betonu usunąć
kurz, gruz betonowy lub związki utwardzające.
Pozostawić oczyszczoną powierzchnię do wyschnięcia. Zalecane jest szlifowanie i poziomowanie powierzchni betonu za pomocą planetarnej
szlifierki do posadzek lub szlifierki diamentowej
wyposażonej w tarcze diamentowe o ziarnistości
od 100 do 400 (zalecany poziom szlifowania
dla aplikacji ULTRALIT HARD PREMIUM) lub
padem diamentowym w zależności od pożądanej
ekspozycji i rozmiaru kruszywa.
 Za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego nałożyć pojedynczą warstwę ULTRALIT HARD
PREMIUM w taki sposób, aby pokryć powierzchnię
bez tworzenia kałuż. Średni współczynnik krycia
w przypadku świeżo położonego betonu wynosi
15-25 m²/l, w przypadku istniejącego betonu 1020 m²/l. Obrabiana powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez 10-15 minut po nałożeniu
wstępnym. Równomiernie rozprowadzić produkt
w postaci cienkiej warstwy przy użyciu mopa
z mikrofibry, który należy uprzednio nawilżyć
ULTRALIT HARD PREMIUM. Nałożyć kolejną
warstwę na obszary porowate, które wysychają
w czasie krótszym niż 10 minut.
 Pozostawić powierzchnię do całkowitego
wyschnięcia – standardowo maks. 1 godzina.
 W przypadku świeżo położonego betonu natychmiast nałożyć określony związek utwardzający lub
zainicjować określoną procedurę utwardzającą.
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 W przypadku istniejącego betonu w celu uzyskania
żądanego wykończenia z połyskiem stosować
tarcze diamentowe o stopniowo drobniejszej
granulacji i kontynuować szlifowanie tarczami
o ziarnistości od 800 do 3000.
 Jeżeli planowane jest wypełnienie dylatacji po
nałożeniu ULTRALIT HARD PREMIUM, należy je
dokładnie oczyścić przed aplikacją wypełniacza.
Zalecane jest czyszczenie dylatacji za pomocą
piły tarczowej do betonu lub szlifierki wyposażonej
w szczotkę tarczową.
 Powierzchnia jest gotowa do eksploatacji po
wyschnięciu, ale całkowita reakcja może nastąpić
w ciągu dwóch tygodni w zależności o temperatury
i warunków w miejscu aplikacji.
 Umyć szczotki, narzędzia, sprzęt i rozpylacz
wodą pitną bezpośrednio po użyciu.

KONSERWACJA
Nie stosować kwasowych środków czyszczących
(o pH poniżej 7) do konserwacji obrobionych
posadzek. Chociaż ULTRALIT HARD PREMIUM
poprawi odporność posadzki betonowej na
powstawanie plam, niektóre produkty kwasowe mogą
je tworzyć w przypadku pozostawienia tych produktów
na powierzchni. Usuwać produkty kwasowe
natychmiast po rozlaniu, aby zminimalizować
ewentualne uszkodzenia. Codzienne usuwanie pyłu
z powierzchni za pomocą mopa z mikrofibry lub
suchego mopa do pyłu pomoże utrzymać żądany
wygląd. Regularne czyszczenie konserwacyjne przy
użyciu automatycznej maszyny do mycia będzie
poprawiać połysk powierzchni.

BEZPIECZEŃSTWO /
INFORMACJE ZDROWOTNE
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niniejszy
produkt jest alkaliczny. Nie należy pić produktu.
W przypadku połknięcia wypić dużą ilość wody.
Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć niezwłocznie
porady lekarza. Jeżeli produkt jest nieużywany,
pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty. Podczas
nakładania produktu nosić okulary i rękawice ochronne.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza,
jeżeli podrażnienie się utrzymuje. Dodatkowe środki
ostrożności, informacje o bezpieczeństwie i o pierwszej
pomocy zawarte są w Karcie charakterystyki.

WSPARCIE KLIENTÓW
ULTRALIT HARD PREMIUM jest dostępny na całym
świecie. W celu uzyskania wsparcia technicznego,
informacji o produkcie i danych kontaktowych
sprzedawców – prosimy odwiedzić naszą stronę
www.ultralit.eu lub przesłać zapytanie na adres
info@ultralit.eu.

INNOWACJA POPRZEZ DOŚWIADCZENIE

ULTRALIT HARD EXTRA
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ZAAWANSOWANY UTWARDZACZ PŁYNNY DO BETONU
NAJWYŻSZA ZAWARTOŚĆ LITU W PRZEMYŚLE
OPIS
ULTRALIT HARD EXTRA – utwardzacz litowy
stosowany do zagęszczenia, utwardzenia i zabezpieczenia przed pyleniem nowych lub istniejących
posadzek betonowych. Składnik produktu – aktywny lit
wchodzi w reakcję chemiczną ze składnikami betonu
i tworzy nierozpuszczalne związki uwodnionego
krzemianu wapnia (CSH), które zwiększają twardość powierzchni, zmniejszają pylenie, ułatwiają
konserwację posadzek betonowych. Z uwagi na
fakt, że reakcja chemiczna krzemianu i składników
betonu następuje w górnej warstwie betonu, ochrona
ULTRALIT HARD EXTRA jest bardziej trwała niż
tradycyjne powłoki powierzchniowe i uszczelniacze,
ponieważ nigdy się nie złuszczy ani nie odklei i nie
jest podatna na działanie wilgoci.

 Najwyższa zawartość litu w przemyśle – do 24%.
 Aktywne składniki: 100% całkowitej suchej masy.
 Szybkie utwardzenie i zabezpieczenie przed
pyleniem – dni zamiast miesięcy.
 Można stosować na beton w każdym wieku.
 Doskonała zdolność przenikania: 2-8 mm
na zatartym betonie.
 Zwiększa odporność na ścieranie o 30-60%.
 Nie przyczynia się do powierzchniowej reakcji
alkaliczno-krzemionkowej ASR ani pękania.
 Dobra odporność na przenikanie wody
i tworzenie się plam.
 Nie zmienia współczynnika tarcia – nie zmienia
współczynnika poślizgu posadzki.
 Bardzo szybkie nakładanie: minuty zamiast dni.
 Oszczędne rozwiązanie – najtańszy system
zagęszczania na 1 m².
 Absolutnie „ZIELONY” i bezpieczny dla środowiska
produkt na bazie wody niezawierający lotnych
związków organicznych VOC.

MOŻNA STOSOWAĆ NA NOWE
LUB ISTNIEJĄCE POSADZKI BETONOWE
Centrów handlowych
Supermarketów
Parkingów
Hangarów dla samolotów
Magazynów
Centrów dystrybucyjnych
Zakładów produkcyjnych

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Postać

Przezroczysta ciecz

Gęstość
pH

1.20
11.7

Zawartość suchej masy

24%

Zawartość aktywna
Zawartość VOC

100% całkowitej
suchej masy
< 20 g/L

Temperatura zamarzania

0°C

Temperatura zapłonu

KORZYŚCI









 Szkół i uniwersytetów
 Placówek medycznych
 Biurowców
i innych…

Okres przechowywania

Niepalny
2 lata w oryginalnym,
zamkniętym
opakowaniu

OPAKOWANIE

ULTRALIT HARD EXTRA
jest pakowany w 200-litrowe beczki;
1000-litrowe kontenery

SZACUNKOWE WSPÓŁCZYNNIKI KRYCIA
 Świeżo położony beton nieutwardzony:
20-30 m²/l (30-50 ml/m²).
 Zatarty beton utwardzony:
10-15 m²/l (65-100 ml/m²).
 Gładzony / polerowany beton utwardzony:
10-20 m²/l (50-100 ml/m²).
INNOWACJA POPRZEZ DOŚWIADCZENIE

13

ULTRALIT HARD EXTRA

(cd.)

ZAAWANSOWANY UTWARDZACZ PŁYNNY DO BETONU
NAJWYŻSZA ZAWARTOŚĆ LITU W PRZEMYŚLE
ZASTOSOWANIE
Środki ostrożności / ograniczenia:

 Oczyścić powierzchnię z zanieczyszczeń, nalotu,
związków utwardzających lub powłok, które mogą
uniemożliwić ULTRALIT HARD EXTRA przez nią
przeniknąć.
 Stosować produkt, gdy temperatura powietrza
wynosi powyżej 2ºC, (przy temperaturach 2-10ºC
dalsza obróbka możliwa po 4 godz. po nałożeniu).
 Przy wysokich temperaturach przed nałożeniem
ULTRALIT HARD EXTRA może zachodzić konieczność rozpylenia wody na gorący beton w celu
ochłodzenia jego powierzchni.
 Chronić powierzchnie metalowe, szklane, drewniane, malowane i ceglane przed kontaktem
z ULTRALIT HARD EXTRA. Po przypadkowym
nałożeniu produktu na te powierzchnie umyć je
niezwłocznie czystą wodą.
 Zawsze przed zastosowaniem produktu należy
zapoznać się z Kartą charakterystyki.
Procedura nakładania:

 Nie jest konieczne przygotowanie powierzchni
przed nałożeniem ULTRALIT HARD EXTRA
na świeżo wylany beton. Wyciąć dylatacje po
finalnym przygotowaniu powierzchni. Oczyścić
powierzchnię z gruzu betonowego po wycięciu,
kurzu i innych pozostałości.
 W przypadku istniejącego betonu usunąć
kurz, gruz betonowy lub związki utwardzające.
Pozostawić oczyszczoną powierzchnię do wyschnięcia. Zalecane jest szlifowanie i poziomowanie powierzchni betonu za pomocą planetarnej
szlifierki do posadzek lub szlifierki diamentowej
wyposażonej w tarcze diamentowe o ziarnistości
od 100 do 400 (zalecany poziom szlifowania dla
aplikacji ULTRALIT HARD EXTRA) lub padem
diamentowym w zależności od pożądanej ekspozycji i rozmiaru kruszywa.
 Za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego
nałożyć pojedynczą warstwę ULTRALIT HARD
EXTRA w taki sposób, aby pokryć powierzchnię
bez tworzenia kałuż. Średni współczynnik krycia
w przypadku świeżo położonego betonu wynosi
20-30 m²/l, w przypadku istniejącego betonu
10-20 m²/l. Obrabiana powierzchnia powinna
pozostać wilgotna przez 10-15 minut po nałożeniu
wstępnym. Równomiernie rozprowadzić produkt
w postaci cienkiej warstwy przy użyciu mopa
z mikrofibry, który należy uprzednio nawilżyć
ULTRALIT HARD EXTRA. Nałożyć kolejną
warstwę na obszary porowate, które wysychają
w czasie krótszym niż 10 minut.
 Pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia – standardowo maks. 1 godzina.
 W przypadku świeżo położonego betonu natychmiast nałożyć określony związek utwardzający lub
zainicjować określoną procedurę utwardzającą.
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 W przypadku istniejącego betonu w celu uzyskania
żądanego wykończenia z połyskiem stosować
tarcze diamentowe o stopniowo drobniejszej
granulacji i kontynuować szlifowanie tarczami
o ziarnistości od 800 do 3000.
 Jeżeli planowane jest wypełnienie dylatacji po
nałożeniu ULTRALIT HARD EXTRA, należy je
dokładnie oczyścić przed aplikacją wypełniacza.
Zalecane jest czyszczenie dylatacji za pomocą
piły tarczowej do betonu lub szlifierki wyposażonej
w szczotkę tarczową.
 Powierzchnia jest gotowa do eksploatacji po
wyschnięciu, ale całkowita reakcja może nastąpić
w ciągu dwóch tygodni w zależności o temperatury
i warunków w miejscu aplikacji.
 Umyć szczotki, narzędzia, sprzęt i rozpylacz
wodą pitną bezpośrednio po użyciu.

KONSERWACJA
Nie stosować kwasowych środków czyszczących
(o pH poniżej 7) do konserwacji obrobionych posadzek.
Chociaż ULTRALIT HARD EXTRA poprawi odporność
posadzki betonowej na powstawanie plam, niektóre
produkty kwasowe mogą je tworzyć w przypadku
pozostawienia tych produktów na powierzchni.
Usuwać produkty kwasowe natychmiast po rozlaniu,
aby zminimalizować ewentualne uszkodzenia.
Codzienne usuwanie pyłu z powierzchni za pomocą
mopa z mikrofibry lub suchego mopa do pyłu pomoże
utrzymać żądany wygląd. Regularne czyszczenie
konserwacyjne przy użyciu automatycznej maszyny
do mycia będzie poprawiać połysk powierzchni.

BEZPIECZEŃSTWO /
INFORMACJE ZDROWOTNE
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niniejszy
produkt jest alkaliczny. Nie należy pić produktu.
W przypadku połknięcia wypić dużą ilość wody.
Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć niezwłocznie
porady lekarza. Jeżeli produkt jest nieużywany,
pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty. Podczas
nakładania produktu nosić okulary i rękawice ochronne.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza,
jeżeli podrażnienie się utrzymuje. Dodatkowe środki
ostrożności, informacje o bezpieczeństwie i o pierwszej
pomocy zawarte są w Karcie charakterystyki.

WSPARCIE KLIENTÓW
ULTRALIT HARD EXTRA jest dostępny na całym
świecie. W celu uzyskania wsparcia technicznego,
informacji o produkcie i danych kontaktowych
sprzedawców – prosimy odwiedzić naszą stronę
www.ultralit.eu lub przesłać zapytanie na adres
info@ultralit.eu.

INNOWACJA POPRZEZ DOŚWIADCZENIE

USZCZELNIACZE

ULTRALIT GLOSS

USZCZELNIACZ DO BETONU NADAJĄCY WYSOKI POŁYSK
ODPORNY NA TWORZENIE SIĘ PLAM I ŚCIERANIE
OPIS
ULTRALIT GLOSS – uszczelniacz litowy nadający
wysoki połysk, odporny na tworzenie się plam
i ścieranie, stosowany do ulepszania połysku,
zwiększania twardości i odporności chemicznej
szlifowanego i polerowanego betonu. Produkt ma
podwójne działanie: krzemiany litu przenikają w beton
i utwardzają jego powierzchnię, jednocześnie składniki
polimerowe tworzą ochronną, zwartą i oddychającą
mikrowarstwę, która się nie złuszczy ani nie odklei
podczas eksploatacji posadzki. ULTRALIT GLOSS
polepsza intensywność koloru kamienia naturalnego
i lanego, betonu dekoracyjnego barwionego lub
trawionego. Produkt zmniejsza także widoczność
wykwitów i osadów mineralnych, w ten sposób
obrabiane powierzchnie stają się bardziej błyszczące.
Zastosowany razem z polerką wysokoobrotową
ULTRALIT GLOSS eliminuje konieczność aplikacji
wosków do betonu, płynnych środków do polerowania
oraz konwencjonalnych powłok na bazie żywicy.
Okresowe nakładanie powłoki nie wymaga usuwania
starej warstwy, ponieważ produkt nie narasta na
powierzchni posadzki.






Zakładów produkcyjnych
Szkół i uniwersytetów
Placówek medycznych
Biurowców
i innych…

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Postać

Mleczno-biała ciecz

Gęstość
pH

1.11
11.07

Zawartość suchej masy

21%

Zawartość aktywna
Zawartość VOC
Temperatura zamarzania
Temperatura zapłonu
Okres przechowywania
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100% całkowitej
suchej masy
< 50 g/L
0°C
Niepalny
1 rok w oryginalnym,
zamkniętym
opakowaniu

OPAKOWANIE

KORZYŚCI
 Utwardzacz i uszczelniacz w jednym;
 Wyjątkowo wysoka skuteczność produktu
o dużej zawartości suchej masy 21%;
 Aktywne składniki: 100% całkowitej suchej masy;
 Nadaje szybki i długotrwały połysk i zwiększa
odporność polerowanego betonu na tworzenie
się plam;
 Polepsza intensywność koloru kamienia betonu
barwionego i trawionego, maksymalizuje odbicie
światła od powierzchni posadzki;
 Ułatwia sprzątanie i konserwację posadzki;
 Oszczędne rozwiązanie dla uszczelniania
posadzki betonowej;
 Absolutnie „ZIELONY” i bezpieczny dla
środowiska produkt na bazie wody.

MOŻNA STOSOWAĆ NA POSADZKI
BETONOWE







Centrów handlowych
Supermarketów
Parkingów
Hangarów dla samolotów
Magazynów
Centrów dystrybucyjnych

ULTRALIT GLOSS
jest pakowany w 5-, 20-, 30-litrowe pojemniki;
200-litrowe beczki; 1000-litrowe kontenery

SZACUNKOWE WSPÓŁCZYNNIKI KRYCIA
 Pierwsza warstwa: 25-40 m²/l
(25-40 ml/m²).
 Druga i następne warstwy: 40-80 m²/l
(12-25 ml/m²).
INNOWACJA POPRZEZ DOŚWIADCZENIE
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ULTRALIT GLOSS

(cd.)

USZCZELNIACZ DO BETONU NADAJĄCY WYSOKI POŁYSK
ODPORNY NA TWORZENIE SIĘ PLAM I ŚCIERANIE
ZASTOSOWANIE
Środki ostrożności / ograniczenia:

 Tylko do użytku wewnętrznego.
 Chronić przed mrozem.
 Oczyścić powierzchnię z zanieczyszczeń, nalotu,
związków utwardzających lub powłok, które
mogą uniemożliwić ULTRALIT GLOSS przez nią
przeniknąć.
 Beton trawiony kwasem dokładnie zneutralizować
przed nałożeniem ULTRALIT GLOSS.
 Stosować produkt, gdy temperatura powietrza
powyżej 2ºC będzie się utrzymywać przez
przynajmniej 4 godziny po jego nałożeniu.
 Chronić powierzchnię obrobioną ULTRALIT
GLOSS przed kontaktem z wodą co najmniej
przez 72 godziny po nałożeniu.
 Chronić powierzchnie metalowe, szklane, drewniane, malowane i ceglane przed kontaktem
z ULTRALIT GLOSS. Po przypadkowym nałożeniu produktu na te powierzchnie umyć je
niezwłocznie czystą wodą.
 W każdym razie przed zastosowaniem produktu
zapoznać się z Kartą charakterystyki.
Procedura nakładania:

 Świeżo położony beton musi być utwardzany
przez 28 dni przed naniesieniem ULTRALIT
GLOSS.
 W przypadku istniejącego betonu (po 28 dniach
dojrzewania lub dłuższym okresie) usunąć
kurz, gruz betonowy lub związki utwardzające.
Pozostawić oczyszczoną powierzchnię do wyschnięcia. Zalecane jest szlifowanie i poziomowanie
powierzchni betonu za pomocą orbitalnej szlifierki do posadzek lub szlifierki diamentowej
wyposażonej w tarcze diamentowe lub diamentową
poduszkę cierną w zależności od pożądanej
ekspozycji i rozmiaru kruszywa. Zalecany poziom
szlifowania / gładzenia / polerowania dla aplikacji
ULTRALIT GLOSS o ziarnistości od 200 do 400
lub wyższej.
 Za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego nałożyć pierwszą warstwę ULTRALIT GLOSS w taki
sposób, aby pokryć powierzchnię bez tworzenia
kałuż. Równomiernie rozprowadzić produkt
w postaci cienkiej warstwy przy użyciu mopa
z mikrofibry, który należy uprzednio nawilżyć
ULTRALIT GLOSS. Średni współczynnik krycia
dla pierwszej warstwy wynosi 25-40 m²/l. Po
wyschnięciu wykonać polerowanie powierzchni
polerką wysokoobrotową wyposażoną w pad
polerski bez diamentów. Upewnić się, czy pad
polerski nagrzewa powierzchnię posadzki do
temperatury 32ºC, w której ULTRALIT GLOSS topi
się. Nałożyć drugą warstwę przy współczynniku
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krycia 40-80 m²/l przy użyciu mopa z mikrofibry
i powtórzyć polerowanie. W razie potrzeby nałożyć
trzecią warstwę przy współczynniku krycia 4080 m²/l i wypolerować.
Pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia. Powierzchnia jest gotowa do obciążenia
ruchem standardowo w ciągu 1 godziny.
Chronić powierzchnię obrobioną ULTRALIT
GLOSS przed kontaktem z wodą co najmniej
przez 72 godziny po nałożeniu.
Powierzchnia jest gotowa do użytkowania po
wyschnięciu, ale maksymalna odporność na
przenikanie wody i tworzenie się plam zostanie
osiągnięta po 7 dniach.
Umyć szczotki, narzędzia, sprzęt i rozpylacz
czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

KONSERWACJA
Nie stosować kwasowych środków czyszczących
(o pH poniżej 7) do konserwacji obrobionych posadzek.
Chociaż ULTRALIT GLOSS poprawi odporność
posadzki betonowej na powstawanie plam, niektóre
produkty kwasowe mogą je tworzyć w przypadku
pozostawienia tych produktów na powierzchni.
Usuwać produkty kwasowe natychmiast po rozlaniu,
aby zminimalizować ewentualne uszkodzenia.
Codzienne usuwanie pyłu z powierzchni za pomocą
mopa z mikrofibry lub suchego mopa do pyłu pomoże
utrzymać żądany wygląd. Regularne czyszczenie
konserwacyjne przy użyciu automatycznej maszyny
do mycia będzie poprawiać połysk powierzchni.

BEZPIECZEŃSTWO /
INFORMACJE ZDROWOTNE
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niniejszy
produkt jest alkaliczny. Nie należy pić produktu.
W przypadku połknięcia wypić dużą ilość wody.
Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć niezwłocznie
porady lekarza. Jeżeli produkt jest nieużywany,
pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty. Podczas
nakładania produktu nosić okulary i rękawice ochronne.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza,
jeżeli podrażnienie się utrzymuje. Dodatkowe środki
ostrożności, informacje o bezpieczeństwie i o pierwszej
pomocy zawarte są w Karcie charakterystyki.

WSPARCIE KLIENTÓW
ULTRALIT GLOSS jest dostępny na całym świecie.
W celu uzyskania wsparcia technicznego, informacji
o produkcie i danych kontaktowych sprzedawców –
prosimy odwiedzić naszą stronę www.ultralit.eu lub
przesłać zapytanie na adres info@ultralit.eu.

INNOWACJA POPRZEZ DOŚWIADCZENIE

ULTRALIT GLOSS PLUS

USZCZELNIACZ DO BETONU O DUŻEJ ZAWARTOŚCI POLIMERU,
NADAJĄCY WYSOKI POŁYSK ODPORNY NA TWORZENIE SIĘ PLAM I ŚCIERANIE
OPIS
ULTRALIT GLOSS PLUS – uszczelniacz litowy
nadający wysoki połysk, odporny na tworzenie się
plam i ścieranie, stosowany do ulepszania połysku,
zwiększania twardości i odporności chemicznej
szlifowanego i polerowanego betonu. Produkt ma
podwójne działanie: krzemiany litu przenikają w
beton i utwardzają jego powierzchnię, jednocześnie
składniki polimerowe tworzą ochronną, zwartą i
oddychającą mikrowarstwę, która się nie złuszczy ani
nie odklei podczas eksploatacji posadzki. ULTRALIT
GLOSS PLUS polepsza intensywność koloru
kamienia naturalnego i lanego, betonu dekoracyjnego
barwionego lub trawionego. Produkt zmniejsza także
widoczność wykwitów i osadów mineralnych, w ten
sposób obrabiane powierzchnie stają się bardziej
błyszczące i atrakcyjne. Zastosowany razem z polerką
wysokoobrotową ULTRALIT GLOSS PLUS eliminuje
konieczność aplikacji wosków do betonu, płynnych
środków do polerowania oraz konwencjonalnych
powłok na bazie żywicy. Okresowe nakładanie powłoki
nie wymaga usuwania starej warstwy, ponieważ
produkt nie narasta na powierzchni posadzki.

KORZYŚCI
 Utwardzacz i uszczelniacz w jednym;
 Duża zawartość polimeru: najlepszy połysk,
najlepsza odporność na tworzenie się plam,
najlepsza odporność na ścieranie;
 Wyjątkowo wysoka skuteczność produktu
o dużej zawartości suchej masy 24%;
 Aktywne składniki: 100% całkowitej suchej masy;
 Nadaje szybki i długotrwały połysk i zwiększa
odporność polerowanego betonu na tworzenie
się plam;
 Polepsza intensywność koloru kamienia betonu
barwionego i trawionego, maksymalizuje odbicie
światła od powierzchni posadzki;
 Ułatwia sprzątanie i konserwację posadzki;
 Oszczędne rozwiązanie dla uszczelniania
posadzki betonowej;
 Absolutnie „ZIELONY” i bezpieczny dla
środowiska produkt na bazie wody.

MOŻNA STOSOWAĆ NA POSADZKI
BETONOWE





Centrów handlowych
Supermarketów
Parkingów
Hangarów dla samolotów








Magazynów
Centrów dystrybucyjnych
Zakładów produkcyjnych
Szkół i uniwersytetów
Placówek medycznych
Biurowców
i innych…
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WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Postać
Gęstość
pH
Zawartość suchej masy
Zawartość aktywna
Zawartość VOC
Temperatura zamarzania
Temperatura zapłonu
Okres przechowywania

Mleczno-biała ciecz
1.151
11.0
24%
100% całkowitej
suchej masy
< 50 g/L
0°C
Niepalny
1 rok w oryginalnym,
zamkniętym
opakowaniu

OPAKOWANIE

ULTRALIT GLOSS Plus
jest pakowany w 5-, 20-, 30-litrowe pojemniki;
200-litrowe beczki; 1000-litrowe kontenery

SZACUNKOWE WSPÓŁCZYNNIKI KRYCIA
 Pierwsza warstwa: 25-40 m²/l
(25-40 ml/m²).
 Druga i następne warstwy: 40-80 m²/l
(12-25 ml/m²).

INNOWACJA POPRZEZ DOŚWIADCZENIE
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ULTRALIT GLOSS PLUS

(cd.)

USZCZELNIACZ DO BETONU O DUŻEJ ZAWARTOŚCI POLIMERU,
NADAJĄCY WYSOKI POŁYSK ODPORNY NA TWORZENIE SIĘ PLAM I ŚCIERANIE
ZASTOSOWANIE
Środki ostrożności / ograniczenia:

 Tylko do użytku wewnętrznego.
 Chronić przed mrozem.
 Oczyścić powierzchnię z zanieczyszczeń, nalotu,
związków utwardzających lub powłok, które mogą
uniemożliwić ULTRALIT GLOSS PLUS przez nią
przeniknąć.
 Beton trawiony kwasem dokładnie zneutralizować
przed nałożeniem ULTRALIT GLOSS PLUS.
 Stosować produkt, gdy temperatura powietrza
powyżej 2ºC będzie się utrzymywać przez przynajmniej 4 godziny po jego nałożeniu.
 Chronić powierzchnię obrobioną ULTRALIT GLOSS
PLUS przed kontaktem z wodą co najmniej przez
72 godziny po nałożeniu.
 Chronić powierzchnie metalowe, szklane, drewniane, malowane i ceglane przed kontaktem
z ULTRALIT GLOSS PLUS. Po przypadkowym
nałożeniu produktu na te powierzchnie umyć je
niezwłocznie czystą wodą.
 Zawsze przed zastosowaniem produktu należy
zapoznać się z Kartą charakterystyki.
Procedura nakładania:

 Świeżo położony beton musi być utwardzany
przez 28 dni przed naniesieniem ULTRALIT
GLOSS PLUS.
 W przypadku istniejącego betonu (po 28 dniach
dojrzewania lub dłuższym okresie) usunąć
kurz, gruz betonowy lub związki utwardzające.
Pozostawić oczyszczoną powierzchnię do wyschnięcia. Zalecane jest szlifowanie i poziomowanie
powierzchni betonu za pomocą orbitalnej szlifierki
do posadzek lub szlifierki diamentowej wyposażonej
w tarcze diamentowe lub diamentową poduszkę
cierną w zależności od pożądanej ekspozycji
i rozmiaru kruszywa. Zalecany poziom szlifowania/
gładzenia / polerowania dla aplikacji ULTRALIT
GLOSS PLUS o ziarnistości od 200 do 400 lub
wyższej.
 Za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego
nałożyć pierwszą warstwę ULTRALIT GLOSS
PLUS w taki sposób, aby pokryć powierzchnię
bez tworzenia kałuż. Równomiernie rozprowadzić
produkt w postaci cienkiej warstwy przy użyciu
mopa z mikrofibry, który należy uprzednio
nawilżyć ULTRALIT GLOSS PLUS.
 Średni współczynnik krycia dla pierwszej
warstwy wynosi 25-40 m²/l. Po wyschnięciu
wykonać polerowanie powierzchni polerką
wysokoobrotową wyposażoną w pad polerski
bez diamentów. Upewnić się, czy pad polerski
nagrzewa powierzchnię posadzki do temperatury
32ºC, w której ULTRALIT GLOSS PLUS topi
się. Nałożyć drugą warstwę przy współczynniku
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krycia 40-80 m²/l przy użyciu mopa z mikrofibry
i powtórzyć polerowanie. W razie potrzeby nałożyć trzecią warstwę przy współczynniku krycia
40-80 m²/l i wypolerować.
Pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia. Powierzchnia jest gotowa do obciążenia
ruchem standardowo w ciągu 1 godziny.
Chronić powierzchnię obrobioną ULTRALIT
GLOSS PLUS przed kontaktem z wodą co
najmniej przez 72 godziny po nałożeniu.
Powierzchnia jest gotowa do użytkowania po
wyschnięciu, ale maksymalna odporność na
przenikanie wody i tworzenie się plam zostanie
osiągnięta po 7 dniach.
Umyć szczotki, narzędzia, sprzęt i rozpylacz
czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

KONSERWACJA
Nie stosować kwasowych środków czyszczących
(o pH poniżej 7) do konserwacji obrobionych posadzek.
Chociaż ULTRALIT GLOSS PLUS poprawi odporność
posadzki betonowej na powstawanie plam, niektóre
produkty kwasowe mogą je tworzyć w przypadku
pozostawienia tych produktów na powierzchni.
Usuwać produkty kwasowe natychmiast po rozlaniu,
aby zminimalizować ewentualne uszkodzenia.
Codzienne usuwanie pyłu z powierzchni za pomocą
mopa z mikrofibry lub suchego mopa do pyłu pomoże
utrzymać żądany wygląd. Regularne czyszczenie
konserwacyjne przy użyciu automatycznej maszyny
do mycia będzie poprawiać połysk powierzchni.

BEZPIECZEŃSTWO /
INFORMACJE ZDROWOTNE
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niniejszy
produkt jest alkaliczny. Nie należy pić produktu.
W przypadku połknięcia wypić dużą ilość wody.
Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć niezwłocznie
porady lekarza. Jeżeli produkt jest nieużywany,
pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty. Podczas
nakładania produktu nosić okulary i rękawice ochronne.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza,
jeżeli podrażnienie się utrzymuje. Dodatkowe środki
ostrożności, informacje o bezpieczeństwie i o pierwszej
pomocy zawarte są w Karcie charakterystyki.

WSPARCIE KLIENTÓW
ULTRALIT GLOSS PLUS jest dostępny na całym
świecie. W celu uzyskania wsparcia technicznego,
informacji o produkcie i danych kontaktowych
sprzedawców – prosimy odwiedzić naszą stronę
www.ultralit.eu lub przesłać zapytanie na adres
info@ultralit.eu.

INNOWACJA POPRZEZ DOŚWIADCZENIE

ULTRALIT OWR

ŚRODEK ZABEZPIECZAJĄCY POWIERZCHNIE BETONOWE
PRZED TWORZENIEM SIĘ PLAM
OPIS

OPAKOWANIE

ULTRALIT OWR – środek zabezpieczający przed
tworzeniem się plam, nie przepuszcza oleju ani wody
na większości twardych powierzchni, zapewniając
rzeczywistą ochronę przed formowaniem się plam
bez tworzenia typowej powłoki, jako zabezpieczenia
„ochronnego” przed powstawaniem plam. Wyjątkowo
drobne cząsteczki ULTRALIT OWR umożliwiają
przenikanie w zwartą, twardą i nieporowatą powierzchnię, tworząc powierzchniową barierę odporną
na tworzenie się plam po wielu środkach spożywczych
i substancji chemicznych.
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KORZYŚCI
 Odporny na tworzenie się plam po oleju
i środkach spożywczych.
 Doskonały środek zabezpieczający przed
tworzeniem się plam w zastosowaniach
przemysłowych.
 Długotrwałe zabezpieczenie.
 Wysoki wskaźnik krycia.
 Przenikanie niemiejscowe.
 Bezpieczny dla powierzchni obciążonej dużym
ruchem.
 Nieliczne przypadki zmiany koloru (może nieco
przyciemnić powierzchnię betonu).
 Niepalny.
 Obrabiana powierzchnia „oddycha” i nie
wchłania wilgoci.
 Można łączyć z barwnikami i zagęszczaczami
ULTRALIT.
 Daje szansę usunięcia wycieków, zanim utworzą
plamy na powierzchni lub ją wytrawią.

MOŻNA STOSOWAĆ NA POSADZKI
BETONOWE
 Polerowane
 Barwione, polerowane
 Monolityczne, przemysłowe
i inne...

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Aplikacja

Natryskiwacz i mop
(z mikrofibry)

Postać

Ciecz przezroczysta

Okres
przechowywania

1 rok

Rozpuszczalnik

Własny (nieszkodliwy)

Ultralit OWR
jest pakowany w 5-, 20-, 30-litrowe pojemniki;
200-litrowe beczki

WSPÓŁCZYNNIKI KRYCIA
 30-50 m²/l (20-35 ml/m²).

ZASTOSOWANIE
Przygotowanie powierzchni:

 OSTRZEŻENIE – Ludzi, nieruchomości, zwierzęta, rośliny i nieprzeznaczone do aplikacji
uszczelniacza powierzchnie należy zabezpieczyć
przed produktem, rozpryskiem, opryskiem i podmuchem wiatru za pomocą plandeki PE lub
innego sprawdzonego materiału ochronnego.
 Nowy beton musi być wysezonowany przez 28 dni.
 Oczyścić dokładnie powierzchnię, na którą
ULTRALIT OWR ma zostać nałożony, usuwając
olej, pył i inne zanieczyszczenia. Odkurzyć i oczyścić powierzchnię za pomocą automatycznej
maszyny do mycia i czystej wody, pozostawić do
całkowitego wyschnięcia. Powierzchnia powinna
zostać wysuszona w celu właściwego przenikania.
 Doszczelnienie, łatanie i uszczelnienie dylatacji
należy wykonać przed aplikacją, w przeciwnym
razie wystąpi konieczność zapewnienia przyczepności szczeliwa.
 Produkt nie chroni przed przenikaniem wody
przez pęknięcia strukturalne, uszkodzone lub
otwarte dylatacje.
 Najlepsze wyniki uzyskuje się po nałożeniu produktu na beton szlifowany tarczami o ziarnistości
od 400 do 1500.

INNOWACJA POPRZEZ DOŚWIADCZENIE
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ULTRALIT OWR

(cd.)

ŚRODEK ZABEZPIECZAJĄCY POWIERZCHNIE BETONOWE
PRZED TWORZENIEM SIĘ PLAM
Procedura nakładania:

 Przed rozpoczęciem pracy nałożyć ULTRALIT OWR
na powierzchnię próbną każdego typu betonu, który
ma być obrabiany, stosując procedury nakładania
zaproponowane dla projektu. Potwierdzić, czy
beton jest podatny na aplikację ULTRALIT OWR.
Zalecane jest użycie ULTRALIT HARD STANDARD
lub ULTRALIT HARD PREMIUM w celu zwiększenia
współczynnika krycia ULTRALIT OWR i odporności
na tworzenie się plam.
 Preferowana metoda nakładania: natryskiwacz
ciśnieniowy i mop z mikrofibry.
 Podczas nakładania temperatura otoczenia powinna mieścić się w przedziale od 4 do 32°C. Nie
nakładać produktu w temperaturze powyżej 32°C;
unikać nakładania produktu w gorące, wietrzne dni.
 ULTRALIT OWR nałożony w postaci lekkiej
powłoki zapewnia najlepszą ochronę. Rozpylić
delikatną mgiełkę ULTRALIT OWR na powierzchni betonu i natychmiast rozprowadzić produkt
równomiernie przy użyciu mopa z mikrofibry.
Nałożyć wystarczającą ilość produktu, aby powierzchnia pozostała wilgotna przez około minutę
przed jego wsiąknięciem w strukturę betonu;
osiągnąć 100% krycie bez pozostawiania smug
lub kałuż. Dokładnie usunąć mopem kałuże,
zanim całkowicie wsiąkną w powierzchnię.
 UWAGA: w przypadku powierzchni pionowej nałożyć wystarczającą ilość produktu, aby do-\kładnie
nawilżyć powierzchnię w postaci równomiernego
nałożenia. Nie dopuścić do zacieków poniżej rozpylanego strumienia.
 Polerować przy pomocy polerki wysokoobrotowej
wyposażonej w pad diamentowy o gradacji 3000
lub drobniejszej albo przy użyciu automatycznej
maszyny do mycia wyposażonej w biały pad do
usuwania smug z powierzchni betonowej.
 Odporność chemiczna zwiększa się z czasem.
Jeśli to możliwe, chronić obrabianą powierzchnię
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przed kontaktem ze środkami do wytrawiania
przez siedem dni.
 W obszarach, które będą narażone na nadmierne,
stałe wycieki, a także na wyjątkowo porowatych
podłożach, można wykonać drugą aplikację
ULTRALIT OWR przed polerowaniem.
 Posadzka jest gotowa do obciążenia lekkim
ruchem pieszym zaraz po wyschnięciu ULTRALIT
OWR; chronić obrobioną powierzchnię przed
obciążeniem ruchem co najmniej przez godzinę.
ULTRALIT OWR uzyskuje odporność chemiczną
i odporność na przenikanie wody po 24 godzinach,
zaś pełną twardość w ciągu siedmiu dni. Jednak
nawet po utwardzeniu i wypolerowaniu beton
nadal pozostaje podłożem porowatym.

BEZPIECZEŃSTWO /
INFORMACJE ZDROWOTNE
Przed przystąpieniem do pracy lub stosowania
niniejszego produktu przeczytać Kartę charakterystyki.
Produkt drażniący dla oczu, skóry, przewodu
żołądkowo-jelitowego i dróg oddechowych. Unikać
kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Unikać wdychania
oparów i mgiełki wytwarzanych przez produkt.
Stosować odpowiednią ochronę oczu i rękawice
odporne na czynniki chemiczne. Produkt jest niepalny,
ale wystawiony na działanie ognia może wytwarzać
drażniące opary i toksyczne gazy (np. dwutlenek węgla
i nadtlenki). Chronić przed dziećmi. Nie spożywać
produktu.

WSPARCIE KLIENTÓW
Ultralit OWR jest dostępny na całym świecie.
W celu uzyskania wsparcia technicznego, informacji
o produkcie i danych kontaktowych sprzedawców –
prosimy odwiedzić naszą stronę www.ultralit.eu lub
przesłać zapytanie na adres info@ultralit.eu.
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POLIMERY NAPRAWCZE

ULTRALIT LATEX

ZAPRAWA PŁYNNA DO WYPEŁNIANIA OTWORÓW,
PĘKNIĘĆ I NIEDOSKONAŁOŚCI POWIERZCHNI
OPIS

OPAKOWANIE

ULTRALIT LATEX – dodatek na bazie lateksu
stosowany do podlewania i wypełniania otworów,
kieszeni powietrznych i zagłębień po kruszywie
w polerowanych posadzkach betonowych podczas
szlifowania. Produkt należy rozpylić przed szlifierką;
następnie produkt miesza się z pyłem i wypełnia
niedoskonałości posadzki. ULTRALIT LATEX tworzy
gładką powierzchnię, którą można polerować szybciej
i łatwiej. Po naniesieniu ULTRALIT LATEX posadzki
bardziej równomiernie przyjmują utwardzacze, uszczelniacze i barwniki.

KORZYŚCI
 Łatwe nakładanie i szybkie utwardzanie.
 Ułatwia polerowanie posadzki.
 Doskonałe rozwiązanie w przypadku betonu
polerowanego wykonywanego po betonie niskiej
jakości.
 Ułatwia czyszczenie i konserwację posadzki.
 Oszczędne rozwiązanie dla wypełniania
niedoskonałości posadzki betonowej.
 Absolutnie „ZIELONY” i bezpieczny dla
środowiska produkt na bazie wody.

MOŻNA STOSOWAĆ NA POSADZKI
BETONOWE











Centrów handlowych
Supermarketów
Parkingów
Hangarów dla samolotów
Magazynów
Centrów dystrybucyjnych
Zakładów produkcyjnych
Szkół i uniwersytetów
Placówek medycznych
Biurowców i innych…
i inne...

Gęstość
Zawartość VOC
Temperatura zamarzania
Temperatura zapłonu
Okres przechowywania

SZACUNKOWE WSPÓŁCZYNNIKI KRYCIA
 5-10 m²/l (100-200 ml/m²)
w zależności od jakości posadzki.

ZASTOSOWANIE
Środki ostrożności / ograniczenia:

 Tylko do użytku wewnętrznego.
 Chronić przed mrozem.
 Stosować produkt, gdy temperatura powietrza
powyżej 5ºC (przy temperaturach 5-10ºC dalsza
obróbka możliwa po 4 godzinach po nałożeniu).
 Chronić powierzchnie metalowe, szklane, drewniane, malowane i ceglane przed kontaktem
z ULTRALIT LATEX. Po przypadkowym nałożeniu
produktu na te powierzchnie umyć je niezwłocznie
czystą wodą.
 W każdym razie przed zastosowaniem produktu
zapoznać się z Kartą charakterystyki.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Postać

ULTRALIT LATEX
jest pakowany w 5-, 20-litrowe pojemniki;
200-litrowe beczki

Mleczno-biała ciecz
1.03
< 80 g/L
0°C
Niepalny
1 rok w oryginalnym,
zamkniętym
opakowaniu

Procedura nakładania:

 ULTRALIT LATEX należy nanosić na końcowym
etapie szlifowania posadzki szlifierką z narzędziami
diamentowymi ze spoiwem metalowym (zazwyczaj
narzędzia o gradacji 120). W celu prawidłowego
nałożenia produktu szlifierka z diamentami ze
spoiwem metalowym o ziarnistości 120 powinna
wytwarzać pył betonowy. Odłączyć rurę odkurzacza
od szlifierki i sprawdzić, czy maszyna wytwarza
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ULTRALIT LATEX

(cd.)

ZAPRAWA PŁYNNA DO WYPEŁNIANIA OTWORÓW,
PĘKNIĘĆ I NIEDOSKONAŁOŚCI POWIERZCHNI
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wystarczają ilość pyłu. Jeśli nie, zastosować diamenty ze spoiwem metalowym o ziarnistości 50
lub 70.
Rozpylić mgiełkę wodną na powierzchni.
Za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego nałożyć
ULTRALIT LATEX na obszarze 3 metrów przed
szlifierką. Szlifować posadzkę nasyconą produktem
do wyschnięcia. ULTRALIT LATEX zmiesza się
z pyłem wytworzonym przez diamenty o ziarnistości 120 i wypełni otwory po pęcherzykach powietrza i zagłębieniach po kruszywie.
Pozostawić posadzkę do wyschnięcia na 3-6
godzin w celu utwardzenia przed przystąpieniem
do kolejnego etapu obróbki szlifierką z diamentami ze spoiwem metalowym o ziarnistości
120. Następnie wykonać polerowanie posadzki
zgodnie ze specyfikacją.
Umyć szczotki, narzędzia, rozpylacz czystą wodą
bezpośrednio po użyciu. Ogromne znaczenie ma
oczyszczenie szlifierki i narzędzi diamentowych
natychmiast po wykorzystaniu!

BEZPIECZEŃSTWO /
INFORMACJE ZDROWOTNE
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niniejszy
produkt jest alkaliczny. Nie należy pić produktu.
W przypadku połknięcia wypić dużą ilość wody.
Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć niezwłocznie
porady lekarza. Jeżeli produkt jest nieużywany,
pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty. Podczas
nakładania produktu nosić okulary i rękawice ochronne.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je
natychmiast czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza,
jeżeli podrażnienie się utrzymuje. Dodatkowe środki
ostrożności, informacje o bezpieczeństwie i o pierwszej
pomocy zawarte są w Karcie charakterystyki.

WSPARCIE KLIENTÓW
ULTRALIT LATEX jest dostępny na całym świecie.
W celu uzyskania wsparcia technicznego, informacji
o produkcie i danych kontaktowych sprzedawców –
prosimy odwiedzić naszą stronę www.ultralit.eu lub
przesłać zapytanie na adres info@ultralit.eu.
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ULTRALIT FIX STANDARD
POLIMEROWY PREPARAT NAPRAWCZY
I ŚRODEK GRUNTUJĄCY DO BETONU

OPIS
ULTRALIT FIX STANDARD – specjalnie opracowany
produkt polimerowy do szybkiej naprawy. Dzięki
swojej podstawowej formule charakteryzującej się
niską lepkością, ULTRALIT FIX STANDARD może
być stosowany w różnych unikatowych aplikacjach
do naprawy podłoży betonowych. Produkt jest
przeznaczony do naprawy powierzchni betonowych
zewnętrznych i wewnętrznych.

KORZYŚCI
 Wyjątkowo niska lepkość zapewnia penetrację
betonu w celu uzyskania trwałego spojenia
 Ulega utwardzeniu w ciągu 30 minut pozwalając
na szybie obciążenie posadzki ruchem

 Możliwe utwardzenie w temperaturze -34°C.
Czas utwardzania wydłuża się w niskich
temperaturach
 Zmieszany z przemysłowym piaskiem
kwarcowym tworzy wytrzymały beton polimerowy
 Produkt można mieszać z mączką kwarcytową,
zmatowioną krzemionką koloidalną i krzemionką
płomieniową
 Samopoziomujący przy niższych wartościach
lepkości
 Wymagane minimalne przygotowanie
powierzchni
 Dobra odporność chemiczna
 Produkt można mieszać w ilości masowej
w przypadku naprawy posadzki o dużej
powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
(Typowa) proporcja składników 1:1
Właściwości powłoki utwardzonej
Barwa
Zawartość suchej masy

Metoda badawcza

Wartość typowa
Bursztynowa/biała
61%
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Następujące właściwości są typowe po wykonywaniu konserwacji produktu utwardzonego
w temperaturze 21-25ºC przez 4 dni:
Twardość w skali Shore’a D
Wydłużenie
Wytrzymałość na rozerwanie (funt/cal)

ASTM D2240
ASTM D412
ASTM D624

60-65
6%
180-220

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa

ASTM D412

22-27 MPa

Wytrzymałość na wydłużenie przy
rozciąganiu (%)
Moduł sprężystość (kpsi)
Wytrzymałość na ściskanie, czysty
Wytrzymałość na ściskanie,
wypełniony piaskiem
Ścieranie (wg Tabera), utrata ciężaru
mg (1,000 g, 1,000 obr., H-18)
Kurczenie
Wytrzymałość wiązania, beton
Lepkość, cps, czysty, 25°C
VOC
Czas przydatności @ 25°C
Powierzchniowa suchość powłoki
@ 25°C
Gotowość do obciążenia ruchem

ASTM D638

4-5

ASTM D638
ASTM D638

150-200
26 MPa

ASTM D695

31 MPa

ASTM D4060

900-1,000

ASTM D695
ASTM D4541

Brak
Zniszczenie betonu
25
38%
2-3 minuty

Czas wiązania
Okres przechowywania

Teoretyczny

15 minut
30 minut
2-3 minuty, 5-6 minut z kruszywem
Rok od daty wysyłki w oryginalnych
zamkniętych fabrycznie opakowa-niach,
w normalnych warunkach przechowywania w temperaturze 18°-35°C
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ULTRALIT FIX STANDARD

(cd.)

POLIMEROWY PREPARAT NAPRAWCZY
I ŚRODEK GRUNTUJĄCY DO BETONU

IDEALNE ZASTOSOWANIA

Procedura nakładania:

 Naprawa wykruszeń i pęknięć w obszarach
obciążonych ruchem
 Przywracanie integralności posadzkom
betonowym pokrytym pyłem
 Wypełnianie otworów po kieszeniach
powietrznych na powierzchniach poziomych
 Produkt stosowany jako masa szlamująca na
powierzchniach poziomych do wygładzania
struktur betonowych i ceglanych
 Naprawa pokładów mostowych
 Wykonywanie napraw w niskich temperaturach
 Naprawa wykruszonych szwów kontrolnych
 Aplikacje w mroźniach
 Polerowanie posadzek betonowych
i inne…

 Stosowany jako podkład: ostrożnie nałożyć /
dozować mieszankę na właściwie przygotowaną
powierzchnię. Zabezpieczyć sąsiednie powierzchnie przed nadmiarem produktu. W razie potrzeby
rozprowadzić mieszankę pacą i pozostawić do
wyschnięcia.
 Produkt może być nakładany przy użyciu
wieloskładnikowego rozpylacza (dotyczy tylko
formuły o niskiej lepkości), pacy, wałka lub pędzla
w celu nałożenia warstwy od 0,13 do 0,25 mm.
 Stosowany jako środek naprawczy do wypełniania
otworów, śladów, zagłębień po kruszywie i do
profilowania krawędzi dylatacji. Suche kruszywo
zmieszać z ULTRALIT FIX STANDARD (uprzednio
zmieszać składniki “A” i “B” w proporcji 1:1) lub
w proporcji 3:1 (proporcja kruszywa do ULTRALIT
FIX STANDARD), jednak nie w proporcji większej
niż 4:1. Idealny rozmiar kruszywa 0,6-0,85 mm.
W razie potrzeby zatrzeć packą i pozostawić do
wyschnięcia.
 Nie stosować ULTRALIT FIX STANDARD na
podłożach nieporowatych. O ile jest to pożądane,
ULTRALIT FIX STANDARD może stanowić
powłokę wierzchnią – stosować prawidłowe
procedury przygotowania powierzchni.

OPAKOWANIE

Sprzątanie:

ULTRALIT FIX STANDARD
jest pakowany w 2-litrowe zestawy
(1-litrowy pojemnik składnika „A” i 1-litrowy
pojemnik składnika „B”), 10-litrowe zestawy,
20-litrowe zestawy

MIESZANIE

 Utwardzony produkt może być usuwany bez
ograniczeń. Nadmiar ciekłych składników “A”
i “B” należy zmieszać ze sobą i pozostawić do
utwardzenia, następnie usunąć w normalny
sposób. Puste pojemniki po produkcie należy
usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi, krajowymi i federalnymi.

BEZPIECZEŃSTWO /
INFORMACJE ZDROWOTNE

ZASTOSOWANIE

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pić
produktu. Jeżeli produkt jest nieużywany, pojemnik
przechowywać dokładnie zamknięty. Podczas nakładania produktu nosić ubranie z długimi rękawami,
okulary i gumowe rękawice, gumowe lub skórzane
obuwie. Dodatkowe środki ostrożności, informacje
o bezpieczeństwie i o pierwszej pomocy zawarte są
w Karcie charakterystyki.

Przygotowanie powierzchni:

WSPARCIE KLIENTÓW

 Zapewnić czystą i suchą powierzchnię betonu.
Podczas przywracania integralności betonu
pokrytego pyłem usunąć luźny materiał znajdujący
się na powierzchni betonu. Zalecane jest
oczyszczenie powierzchni metodą strumieniowościerną lub jej szlifowanie. Chronić przed mrozem.

ULTRALIT FIX STANDARD jest dostępny na całym
świecie. W celu uzyskania wsparcia technicznego,
informacji o produkcie i danych kontaktowych
sprzedawców – prosimy odwiedzić naszą stronę
www.ultralit.eu lub przesłać zapytanie na adres
info@ultralit.eu.

ULTRALIT FIX STANDARD jest produktem dwuskładnikowym. Dokładnie wymieszać zawartość
każdego pojemnika przed dodaniem składnika „B”
do składnika „A”.
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BARWNIKI

ULTRALIT COLOR EX

ŚRODEK BARWIĄCY DLA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH
UTWARDZONYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH
OPIS
Środek barwiący ULTRALIT COLOR EX – to
szybki i łatwy sposób nakładania koloru na wiele
rodzajów wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni
betonowych. Zapewnia trwałą barwę, spajając
sprawdzone kolorowe pigmenty z powierzchnią betonu
wraz z integralnym utwardzaczem krzemianowym,
eliminując ryzyka i długi czas reakcji plam barwnika.
Znakomicie nadaje się do porowatych wykończeń
betonu, takich jak beton przetarty szczotką lub beton
prasowany, w tym ciągów pieszych, werand, patiów,
podjazdów, chodników i basenów. Środek barwiący
ULTRALIT COLOR EX może być także stosowany
na wewnętrzne powierzchnie betonowe, takie jak
posadzki garażowe, oraz na inne powierzchnie
cementowe.

i reaguje z wapnem (wodorotlenkiem wapnia) w betonie, tworząc kryształy nierozpuszczalnych związków
uwodnionego krzemianu wapnia (CSH), które spajają
środek barwiący ze strukturą betonu. Produkt, reagując z wapnem, także redukuje lub eliminuje wykwity,
które mogą zeszpecić powierzchnię betonową. Środek
barwiący wprowadza kolor do powierzchni betonu
i można go stosować wielokrotnie aż do uzyskania
żądanego koloru.

OPAKOWANIE

KORZYŚCI
 Może być stosowany na zewnętrzne i wewnętrzne
powierzchnie betonowe
 Pigmenty odporne na promieniowanie UV
 Szybkie nakładanie, brak 3-godzinnej przerwy
 Penetrujący i trwały
 Na bazie wody
 Łatwy do stosowania
 Może być nakładany na większość powierzchni
cementowych
 Produkt skoncentrowany dla ułatwienia transportu
i przechowywania
 Łatwy do czyszczenia i konserwacji
 Niska zawartość VOC (< 40 g/l-L)

IDEALNE ZASTOSOWANIA







Parkingi
Magazyny
Patia
Podjazdy
Chodniki
Baseny
i inne…

Ultralit Color EX
jest pakowany w 0,23; 0,9-litrowe pojemniki

ZASTOSOWANIE
Ograniczenia:

 Nowy beton musi być utwardzany co najmniej
przez 28 dni przed nałożeniem produktu.
 Chociaż w większości przypadków system
ULTRALIT COLOR EX zwiększy odporność na
blaknięcie lub rozproszenie koloru, ze względu
na czynniki zmienne nanoszenia, konserwacji
i samego betonu, jego wygląd może zmieniać się
z czasem.
Przygotowanie:

SKŁAD
Środek barwiący ULTRALIT COLOR EX jest ciekłą
zawiesiną opatentowanego pigmentu, polimerowopolikrzemianowej soli litowej. Produkt jest bezwonnym
ciekłym koncentratem. Wygląd zmienia się wraz
z różnymi dostępnymi kolorami. Środek barwiący
ULTRALIT COLOR EX przenika przez powierzchnie

 Ostrzeżenie: Ludzi, nieruchomości, pojazdy,
zwierzęta, rośliny i nieprzeznaczone do aplikacji
barwnika powierzchnie należy zabezpieczyć
przed produktem, rozpryskiem, opryskiem i podmuchem wiatru za pomocą plandeki PE lub
innego sprawdzonego materiału ochronnego.
Jeżeli projekt wymaga stonowanych obszarów
kolorów, zasłonić sąsiednie obszary, pokrywając
krawędzie koloru taśmą malarską lub podobnym
klejącym materiałem maskującym. Powierzchnie,
zwierzęta lub odzież po zetknięciu z barwnikiem
mogą zostać trwale zabarwione.
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ULTRALIT COLOR EX

(cd.)

ŚRODEK BARWIĄCY DLA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH
UTWARDZONYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH
 Nowe płyty betonowe muszą być utwardzane co
najmniej przez 28 dni przed nałożeniem produktu.
Nie nakładać produktu, jeżeli powierzchnia betonu
jest zamarznięta, brudna lub znajduje się na niej
stojąca woda. Wykonać próbę chłonności podłoża
rozpylając niewielką ilość wody – powierzchnia
betonu powinna zostać zwilżona równomiernie.
Jeżeli powierzchnia betonu nie zwilża się
równomiernie, usunąć wszelkie zanieczyszczenia
powierzchniowe, przeprowadzając odpowiedni
zabieg czyszczenia lub proces mechaniczny.
Powierzchnia powinna być czysta, strukturalnie
mocna i pozbawiona wszelkich obcych materiałów, w tym uszczelniaczy, klejów, taśm do
wypełniania szczelin w spoinach, związków
utwardzających, utwardzaczy, smaru i oleju oraz
gruzu budowlanego. Powierzchnie polerowane
lub piaskowane należy dokładnie odkurzyć.
Mieszanie:

 Środek barwiący ULTRALIT COLOR EX jest
wysyłany w postaci koncentratu. Rozcieńczyć przy
użyciu ULTRALIT HARD STANDARD.
 Wlać zawartość pojemnika koncentratu ULTRALIT
COLOR EX 0,23 l do plastikowego wiadra
o pojemności 5 l. Dodać 3,8 l ULTRALIT HARD
STANDARD w celu uzyskania 4,0 l roztworu
roboczego.
 Wlać zawartość pojemnika koncentratu ULTRALIT
COLOR EX 0,9 l do plastikowego wiadra
o pojemności 20 l. Dodać 19,1 l ULTRALIT HARD
STANDARD w celu uzyskania 20,0 l roztworu
roboczego.
 Współczynnik krycia w przypadku betonu
zatartego wynosi około 15-20 m2/l i 7-10 m2/l
w przypadku betonu porowatego. Beton wysoce
chłonny, taki jak zewnętrzny beton przetarty
szczotką, może obniżyć wartość współczynnika
krycia.
Próbne nałożenie produktu:

 Przed rozpoczęciem do pracy nałożyć system
ULTRALIT COLOR EX na powierzchnię próbną
każdego typu betonu, który ma być obrabiany,
stosując procedury nakładania zaproponowane
dla projektu. Potwierdzić, czy beton jest podatny
na aplikację barwnika i czy kolor jest akceptowany.
Podczas nakładania temperatura otoczenia
powinna mieścić się w przedziale od 4 do 32°C.
Procedura nakładania dla betonu porowatego
(przetartego szczotką, prasowanego itp.):

 Przygotowanie powierzchni: beton oczyścić myjką
wysokociśnieniową lub inną metodą. Usunąć
wszelki gruz budowlany, plamy, uszczelniacze
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i powłoki. Powierzchnię betonu dokładnie wysuszyć przed nałożeniem ULTRALIT COLOR EX.
Sprzęt: nałożyć środek barwiący ULTRALIT
COLOR EX przy użyciu rozpylacza niskociśnieniowego z końcówką stożkową do wytwarzania mgiełki.
Nałożyć pierwszą cienką warstwę produktu. Po
godzinie lub po wyschnięciu w razie potrzeby
nałożyć drugą warstwę. Przesunąć rozpylacz
i ustawić go pod kątem 90 stopni w stosunku do
pierwszej aplikacji produktu. W celu uzyskania
ciemniejszego koloru odczekać kolejną godzinę
przed nałożeniem trzeciej warstwy. Środka
barwiącego ULTRALIT COLOR EX nie przecierać
szczotką.
Wyczyścić narzędzia i nadmierny oprysk wodą
przed wyschnięciem produktu.
Pozostawić produkt do wyschnięcia.
Podczas aplikacji środka barwiącego ULTRALIT
COLOR EX należy zabezpieczyć sąsiednie prace
odpowiednim preparatem powłokotwórczym
lub innym materiałem chroniącym przed zabrudzeniem. W przypadku zewnętrznej powierzchni
betonu sąsiednie prace zabezpieczyć akrylowym
preparatem powłokotwórczym. W przypadku
wewnętrznej powierzchni stosować ULTRALIT
GLOSS lub ULTRALIT GLOSS PLUS. Przestrzegać zaleceń producenta.

Procedura nakładania dla betonu nieporowatego
(zatartego):

 Przygotowanie powierzchni: przed nałożeniem
środka barwiącego ULTRALIT COLOR EX płytę betonową przeszlifować szlifierką z tarczą
diamentową o stopniowo drobniejszej granulacji
aż do profilu spoiwa metalowego o ziarnistości
150 lub równorzędnego.
 Sprzęt: nałożyć środek barwiący ULTRALIT
COLOR EX przy użyciu rozpylacza niskociśnieniowego z końcówką stożkową do wytwarzania
mgiełki.
 Nałożyć pierwszą cienką warstwę produktu. Po
godzinie lub po wyschnięciu w razie potrzeby
nałożyć drugą warstwę. Przesunąć rozpylacz
i ustawić go pod kątem 90 stopni w stosunku do
pierwszej aplikacji produktu. W celu uzyskania
ciemniejszego koloru odczekać kolejną godzinę
przed nałożeniem trzeciej warstwy. Środka
barwiącego ULTRALIT COLOR EX nie przecierać
szczotką.
 Wyczyścić narzędzia i nadmierny oprysk wodą
przed wyschnięciem produktu.
 Pozostawić produkt do wyschnięcia.
 Podczas aplikacji środka barwiącego ULTRALIT
COLOR EX należy zabezpieczyć sąsiednie
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prace odpowiednim preparatem powłokotwórczym
lub innym materiałem chroniącym przed zabrudzeniem. W przypadku zewnętrznej powierzchni
betonu sąsiednie prace zabezpieczyć akrylowym
preparatem powłokotwórczym. W przypadku
wewnętrznej powierzchni stosować ULTRALIT
GLOSS lub ULTRALIT GLOSS PLUS. Przestrzegać zaleceń producenta.
Procedura nakładania dla betonu polerowanego
po polerowaniu skróconym:

 Środek barwiący ULTRALIT COLOR EX na
bazie pigmentu może dawać lepszy efekt
ukrycia naturalnego koloru betonu niż barwniki
przezroczyste, może być także stosowany
w celu uzyskania posadzki barwionej o wyglądzie
podobnym do powierzchni polerowanej po pełnym
polerowaniu szlifierką diamentową.
 Przygotowanie powierzchni: przed nałożeniem
środka barwiącego ULTRALIT COLOR EX
płytę betonową przeszlifować szlifierką z tarczą
diamentową o stopniowo drobniejszej granulacji
aż do profilu spoiwa metalowego o ziarnistości
150 lub równorzędnego.
 Sprzęt: niskociśnieniowy rozpylacza z końcówką
stożkową do wytwarzania mgiełki.
 Nałożyć pierwszą cienką warstwę produktu. Po
godzinie lub po wyschnięciu wykonać polerowanie
tarczą o ziarnistości 1500 lub padem polerskim
z diamentami o wyższej ziarnistości przy użyciu
wysokoobrotowej polerki lub szlifierki.
 Nałożyć drugą warstwę środka barwiącego
ULTRALIT COLOR EX. Przesunąć rozpylacz
i ustawić go pod kątem 90 stopni w stosunku do
pierwszej aplikacji produktu. Następnie wykonać
polerowanie tarczą o ziarnistości 1500 lub padem
polerskim z diamentami o wyższej ziarnistości
przy użyciu wysokoobrotowej polerki lub szlifierki
tak, jak po pierwszej aplikacji. W celu uzyskania
ciemniejszego koloru odczekać kolejną godzinę
przed nałożeniem trzeciej warstwy. Środka
barwiącego ULTRALIT COLOR EX nie przecierać
szczotką.
 Wyczyścić narzędzia i nadmierny oprysk wodą
przed wyschnięciem produktu.
 Podczas aplikacji środka barwiącego ULTRALIT
COLOR EX należy zabezpieczyć sąsiednie prace
odpowiednim preparatem powłokotwórczym
lub innym materiałem chroniącym przed zabrudzeniem. W przypadku zewnętrznej powierzchni
betonu sąsiednie prace zabezpieczyć akrylowym
preparatem powłokotwórczym. W przypadku
wewnętrznej powierzchni stosować ULTRALIT
GLOSS lub ULTRALIT GLOSS PLUS. Przestrzegać zaleceń producenta.

KONSERWACJA
 Usuwać kurz i gruz budowlany za pomocą
szczotki, odkurzacza, strumienia wody, mopa lub
automatycznej maszyny do mycia.
 Usuwać odczynniki barwiące lub preparaty kwasowe wytrawiające, w tym kwasowe substancje
spożywcze (np. ocet, sok ogórkowy) natychmiast
po rozlaniu, aby zminimalizować ewentualne
uszkodzenia powierzchni.
 Nie stosować z kwasowymi środkami czyszczącymi.
 Nakładać preparat powłokotwórczy lub inny materiał chroniący przed zabrudzeniem co dwa lata
lub częściej w razie potrzeby.

BEZPIECZEŃSTWO /
INFORMACJE ZDROWOTNE
Ostrzeżenie: przed przystąpieniem do stosowania
produktu przeczytać Kartę charakterystyki. Koncentrat
alkaliczny: kontakt z produktem może szybko uszkodzić oczy, skórę i inne tkanki ciała. Postępować ostrożnie. Produkt drażniący dla oczu, skóry, przewodu
pokarmowego i dróg oddechowych. Nie spożywać
produktu. Chronić przed dziećmi. Rozpylona mgiełka
jest drażniąca dla dróg oddechowych. Stosować tylko
z odpowiednią wentylacją. Nie wdychać oparów ani
rozpylonej mgiełki. Unikać kontaktu z oczami, skórą
i odzieżą. Produkt jest niepalny, ale wystawiony na
działanie ognia może wytwarzać drażniące opary
i toksyczne gazy (np. dwutlenek węgla, tlenki miedzi
i żelaza). Możliwe ryzyko rozwojowe: produkt zawiera
lit, może mieć niekorzystny wpływ na rozwijający się
płód. Stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa
i kontroli w miejscu pracy. Używać właściwego
wyposażenia ochrony osobistej, w tym ochronę oczu
i rękawice odporne na czynniki chemiczne. Zapewnić
świeży przepływ powietrza podczas nakładania produktu aż do jego wyschnięcia. W przypadku wystąpienia bólów i zawrotów głowy, łzawienia oczu albo
w przypadku przekroczenia przez opary / mgiełkę
dopuszczalnych poziomów w powietrzu nosić odpowiednio dopasowaną maskę ochronną, zgodnie ze
wskazówkami producenta, podczas nakładania produktu i jego wysychania.

WSPARCIE KLIENTÓW
Barwnik ULTRALIT COLOR EX jest dostępny
na całym świecie. W celu uzyskania wsparcia
technicznego, informacji o produkcie i danych
kontaktowych sprzedawców – prosimy odwiedzić
naszą stronę www.ultralit.eu lub przesłać zapytanie
na adres info@ultralit.eu.
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ULTRALIT COLOR IN
KONCENTRAT BARWIĄCY DO BETONU
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

OPIS
Barwnik ULTRALIT COLOR IN jest częścią trójskładnikowego systemu barwiącego przeznaczonego
specjalnie do barwienia i polerowania posadzek
betonowych. Aby uzyskać optymalny efekt i zatrzymać
długotrwałe piękno kolorów, używać trzech składników
razem, tj. barwnika ULTRALIT COLOR IN, ULTRALIT
HARD i ULTRALIT GLOSS / ULTRALIT GLOSS
PLUS. Koncentrat barwiący można rozcieńczyć acetonem lub wodą.

wnika w powierzchnię betonową i wchodzi w reakcję
ze strukturą betonu, tworząc wiązania chemiczne
pomiędzy środkiem barwiącym i matrycą betonu.
Zawiera stabilizator UV w celu zminimalizowania
płowienia. Wiąże się chemicznie z utwardzaczem
Ultralit Hard celem zatrzymania barwy w płycie.

OPAKOWANIE

KORZYŚCI
 Barwnik ULTRALIT COLOR IN zapewnia
stały kolor, który głęboko przenika w warstwę
powierzchniową, oraz wchodzi w reakcję
ze strukturą betonu, tworząc spoiwo, które
zatrzymuje barwę w płycie, minimalizując
migrację lub dyfuzję koloru
 Łączy się z innymi składnikami systemu
ULTRALIT COLOR w celu ochrony barwy
w płycie betonowej
 Jest dostępny w szerokiej gamie żywych kolorów
 Zawiera stabilizator UV, który pomaga
zabezpieczyć środki barwiące w betonie
przed płowieniem
 Ciekły koncentrat eliminuje 3-godzinne
oczekiwanie w celu rozpuszczenia barwnika
wymaganego przez inne produkty
 Zgodny z normą VOC (< 40 g/l)

IDEALNE ZASTOSOWANIA











Centra handlowe
Supermarkety
Parkingi
Hangary dla samolotów
Magazyny
Centra dystrybucyjne
Zakłady produkcyjne
Szkoły i uniwersytety
Placówki medyczne
Biurowce
i inne…

Ultralit Color IN
jest pakowany w 0,23; 0,9-litrowe pojemniki

ZASTOSOWANIE
Ograniczenia:

 Nowy beton musi być utwardzany co najmniej
przez 28 dni przed nałożeniem produktu.
 Nieprzeznaczony do użytku zewnętrznego.
 Chociaż w większości przypadków system
ULTRALIT COLOR IN zwiększy odporność na
blaknięcie lub rozproszenie koloru, ze względu
na czynniki zmienne nanoszenia, konserwacji
i samego betonu, jego wygląd może zmieniać się
z czasem.
Przygotowanie:

SKŁAD
Barwnik ULTRALIT COLOR IN jest skoncentrowaną
ciekłą zawiesiną cząsteczek barwiących o nanowielkości. Produkt można rozcieńczać acetonem lub
wodą w proporcji 1:16. Barwnik ULTRALIT COLOR IN

 Ostrzeżenie: Ludzi, nieruchomości, pojazdy,
zwierzęta, rośliny i nieprzeznaczone do aplikacji
barwnika powierzchnie należy zabezpieczyć przed
produktem, rozpryskiem, opryskiem i podmuchem
wiatru za pomocą plandeki PE lub innego
sprawdzonego materiału ochronnego. Jeżeli projekt wymaga stonowanych obszarów kolorów,
zasłonić sąsiednie obszary, pokrywając krawędzie
koloru taśmą malarską lub podobnym klejącym
materiałem maskującym. Powierzchnie, zwierzęta
lub odzież po zetknięciu z barwnikiem mogą zostać
trwale zabarwione.
 Nowe płyty betonowe muszą być utwardzane co
najmniej przez 28 dni przed nałożeniem produktu.
Nie nakładać produktu, jeżeli powierzchnia betonu
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jest zamarznięta, brudna lub znajduje się na niej
stojąca woda. Wykonać próbę chłonności podłoża
rozpylając niewielką ilość wody – powierzchnia
betonu powinna zostać zwilżona równomiernie.
Jeżeli powierzchnia betonu nie zwilża się
równomiernie, usunąć wszelkie zanieczyszczenia
powierzchniowe, przeprowadzając odpowiedni
zabieg czyszczenia lub proces mechaniczny.
Powierzchnia powinna być czysta, strukturalnie
trwała i pozbawiona wszelkich obcych materiałów,
w tym uszczelniaczy, klejów, taśm do wypełniania
szczelin w spoinach, związków utwardzających,
utwardzaczy, smaru i oleju oraz gruzu budowlanego.
Powierzchnie polerowane lub piaskowane należy
dokładnie odkurzyć. Beton wytrawiany kwasem
należy zneutralizować i spłukać przed nałożeniem
barwnika ULTRALIT COLOR IN.
Mieszanie:

 Barwnik ULTRALIT COLOR IN miesza się z acetonem lub wodą.
 Wlać zawartość pojemnika koncentratu ULTRALIT
COLOR IN 0,23 l do plastikowego wiadra o pojemności 5 l. Dodać 3,8 l wody lub acetonu w celu
uzyskania 4,0 l roztworu roboczego.
 Wlać zawartość pojemnika koncentratu ULTRALIT
COLOR IN 0,9 l do plastikowego wiadra o pojemności 20 l. Dodać 19,1 l wody lub acetonu
w celu uzyskania 20,0 l roztworu roboczego.
 Współczynnik krycia w przypadku betonu gładzonego zatartego wynosi około 7-10 m2/l.
Próbne nałożenie produktu:

 Przed rozpoczęciem do pracy nałożyć system
ULTRALIT COLOR na powierzchnię próbną
każdego typu betonu, który ma być obrabiany,
stosując procedury nakładania zaproponowane
dla projektu. Potwierdzić, czy beton jest podatny
na aplikację barwnika i czy kolor jest akceptowany.
Podczas nakładania temperatura otoczenia
powinna mieścić się w przedziale od 4 do 38°C.
Procedura nakładania:

 Sprzęt: nałożyć system ULTRALIT COLOR przy
użyciu rozpylacza niskociśnieniowego z końcówką stożkową do wytwarzania mgiełki, poduszki
aplikatora z mikrofibry do wykańczania posadzek.
 Wykonać szlifowanie powierzchni tarczą z diamentami ze spoiwem żywicznym o ziarnistości do
200 (W przypadku niewykonywania szlifowania
tarczą o ziarnistości 200 wykonać szlifowanie
powierzchni tarczą z diamentami ze spoiwem
żywicznym o ziarnistości do 100).
36

 Usunąć kurz i gruz betonowy. W przypadku
czyszczenia na mokro pozostawić powierzchnię
do wyschnięcia.
 Powierzchnię dokładnie odkurzyć.
 Nanieść
mieszankę
barwnika
ULTRALIT
COLOR IN na lekko zwilżoną powierzchnię bez
tworzenia kałuż. Nanosić produkt równomiernymi,
nakładającymi się na siebie ruchami obrotowymi,
trzymając końcówkę rozpylacza około 30-45 cm
nad powierzchnią. Barwnik będzie wsiąkał w beton
w niektórych miejscach szybciej niż w innych. Jest
to normalne i nie wskazuje na potrzebę nałożenia
dodatkowej ilości barwnika.
 W przypadku mieszanki acetonu i barwnika –
natychmiast po zakończeniu nakładania produktu
pompę i końcówkę przemyć czystym acetonem,
a następnie czystą wodą. W przypadku mieszanki
wody i barwnika – czyścić tylko wodą. Zaleca
się wykonanie powyższych czynności pomiędzy
zmianami kolorów oraz przed przekazaniem
rozpylacza do przechowania pomiędzy kolejnymi
pracami.
 Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.
 Nanosić ULTRALIT HARD STANDARD nakładającymi się na siebie ruchami. Lekko używać
aplikatora do równomiernego rozprowadzenia
mieszanki na powierzchni. Unikać tworzenia
kałuż. Produkt nie wymaga energicznego wcierania w powierzchnię ani nie tworzy żelu. Gdy
produkt wsiąknie w powierzchnię betonu, w razie
potrzeby nakładać dodatkowe produkty do czasu
odrzucenia produktu przez posadzkę. Nadmiar
produktu lub kałuże materiału wydłużają czas
schnięcia i mogą tworzyć białe pozostałości na
powierzchni, które należy natychmiast usuwać.
 Umyć sprzęt świeżą wodą przed wyschnięciem
produktu. Natychmiast zmyć opryski na niezabezpieczonych powierzchniach.
 Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.
 Wykonać szlifowanie powierzchni tarczą z diamentami ze spoiwem żywicznym o ziarnistości do
400.
 W razie potrzeby w celu uzyskania maksymalnego
nasycenia koloru nanieść mieszankę barwnika
ULTRALIT COLOR IN ponownie, stosując wyżej
opisaną metodę.
 Wyczyścić rozpylacz.
 Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.
 Usunąć pozostałości barwnika przy pomocy
automatycznej maszyny do mycia, używającej
białego pada i wody. Wykonać próbę czystości
za pomocą białej szmatki, aby upewnić się, czy
pozostałości barwnika zostały usunięte. Przetrzeć
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posadzkę białą szmatką. Lekki odcień barwnika
na szmatce jest dopuszczalny, jednak mocny
kolor na szmatce oznacza, że nadmiar barwnika
należy wciąż usunąć. Nieusunięte pozostałości
barwnika będą obciążać diamenty ze spoiwem
żywicznym i mogą tworzyć niepożądane ślady.
 Wykonać szlifowanie powierzchni tarczą z diamentami ze spoiwem żywicznym o ziarnistości
800 i 1500 lub - w razie potrzeby – 3000.
 Nakładać ULTRALIT GLOSS / ULTRALIT GLOSS
PLUS zgodnie ze wskazówkami producenta, aby
zapewnić ochronę przed tworzeniem się plam
i poprawić wygląd powierzchni. Zdecydowanie
zaleca się ULTRALIT GLOSS / ULTRALIT
GLOSS PLUS do wszelkich barwionych polerowanych powierzchni betonowych w celu zabezpieczenia barwnika przed plamieniem lub
kwasowymi środkami wytrawiającymi, a także
zminimalizowania utraty koloru w wyniku dyfuzji
lub dyspersji. Odporność chemiczna zostanie
osiągnięta z czasem. Unikać wystawiania powierzchni betonowej na działanie środków chemicznych przez pierwsze 7 dni.

KONSERWACJA
 Usunąć kurz i gruz budowlany przy pomocy
poduszki z mikrofibry lub suchego mopa.
Polerować na sucho wysokoobrotową polerką
celem poprawienia połysku.
 Usuwać odczynniki barwiące lub preparaty
kwasowe wytrawiające, w tym kwasowe substancje spożywcze (np. ocet, sok ogórkowy)
natychmiast po rozlaniu, aby zminimalizować
ewentualne uszkodzenia powierzchni.
 Czyścić powierzchnie regularnie automatyczną
maszyną do mycia.
 Nie stosować kwasowych środków czyszczących.
 Nie wykonywać regularnej konserwacji przy pomocy padów agresywnych, takich jak diamentowe
pady lub inne ścierniwa oraz narzędzia do
czyszczenia, takie jak szczotki. Stosowanie padów

agresywnych skutkuje zniszczeniem ochrony
przed tworzeniem się plam i z czasem może
doprowadzić do usunięcia koloru z powierzchni
betonu.
 Nakładać ULTRALIT GLOSS / ULTRALIT GLOSS
PLUS co dwa lata lub częściej w zależności od
zużycia i eksploatacji powierzchni.

BEZPIECZEŃSTWO /
INFORMACJE ZDROWOTNE
Przed przystąpieniem do pracy lub stosowania
niniejszego produktu przeczytać Kartę charakterystyki. W przypadku rozcieńczania acetonem:
barwniki ULTRALIT COLOR IN są wysoce palne
po zmieszaniu z acetonem. Zachować szczególną
ostrożność podczas stosowania produktu! Aceton
wytwarza opary, które są wysoce palne i mogą być
szkodliwe dla zdrowa osoby nanoszącej produkt.
Upewnić się, że pomieszczenia są właściwie
wentylowane. Otworzyć okna i używać wentylatorów
w celu uzyskania ruchu powietrza. W obszarach
o słabej wentylacji mogą być wymagane niezagrażające wybuchem urządzenia wyciągowe.
Mieć absolutną pewność, że nie występuje źródło
otwartego ognia. Nie używać ani nie zapalać
płomyków wiecznych (w piecykach), grzejników,
papierosów i elektronarzędzi do czasu usunięcia
oparów. Zawsze używać maski z filtrem węglowym,
ochrony oczu i rękawic odpornych na czynniki
chemiczne. Dostępne są przyrządy do pomiaru
oparów acetonu. Unikać kontaktu z oczami, skórą
i odzieżą: może trwale poplamić. Chronić przed
dziećmi. Nie spożywać produktu.

WSPARCIE KLIENTÓW
ULTRALIT COLOR IN jest dostępny na całym świecie.
W celu uzyskania wsparcia technicznego, informacji
o produkcie i danych kontaktowych sprzedawców –
prosimy odwiedzić naszą stronę www.ultralit.eu lub
przesłać zapytanie na adres info@ultralit.eu.

INNOWACJA POPRZEZ DOŚWIADCZENIE
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ULTRALIT COLOR IN

(cd.)

KONCENTRAT BARWIĄCY DO BETONU
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
WZORNIK BARW
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ŚRODKI CZYSZCZĄCE

ULTRALIT BRILLIANT

NABŁYSZCZAJĄCY, KONSERWUJĄCY ŚRODEK CZYSZCZĄCY
DO AUTOMATYCZNYCH MASZYN DO MYCIA
OPIS

WSPÓŁCZYNNIKI KRYCIA

ULTRALIT BRILLIANT to powierzchniowo czynny,
nisko pieniący konserwujący środek czyszczący
przeznaczony do zabiegów zabezpieczających
powłok podłogowych wykonywanych przy użyciu
automatycznej maszyny do mycia. Substancje
konserwujące nie pozostawiają smug na powierzchni
i tworzą solidną, błyszczącą i antypoślizgową warstwę
ochronną. Dzięki szczelności powłoki i wysokiej
odporności na brud, ślady po butach występują
sporadycznie i można je łatwo usunąć. Regularne
stosowanie ULTRALIT BRILLIANT z automatyczną
maszyną do mycia odnawia warstwę impregnującą
i zapobiega nadmiernemu tworzeniu się powłok.

 Mechaniczne czyszczenie na mokro: 2 ml/m²

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA
Odpowiedni do stosowania na odpornych na wodę,
twardych i wytrzymałych powłokach podłogowych,
takich jak PVC, linoleum, guma, poliolefin, beton /
beton polerowany, utwardzacz powierzchniowy,
marmur, płytki lastryko, lane żywice, a także na
posadzkach powlekanych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
 Wartość pH (koncentrat): około 8
 Wartość pH (roztwór gotowy do użycia) około 7

OPAKOWANIE

ZASTOSOWANIE
 Czyszczenie rutynowe (mechaniczne czyszczenie
na mokro): rozcieńczyć 100-400 ml w 10 litrach
zimnej wody w zależności od stopnia zabrudzenia
lub pożądanego poziomu konserwacji.
 Okazjonalne polerowanie powierzchni (około 1000
obr./min.) intensyfikuje właściwości konserwujące,
eliminuje ślady użytkowania i zwiększa trwałość.

BEZPIECZEŃSTWO /
INFORMACJE ZDROWOTNE
Przed przystąpieniem do pracy lub stosowania
niniejszego produktu przeczytać Kartę charakterystyki.
Produkt drażniący dla oczu, skóry, przewodu
żołądkowo-jelitowego i dróg oddechowych. Unikać
kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Przechowywać
poza zasięgiem dzieci. Nie spożywać produktu.

WSPARCIE KLIENTÓW
ULTRALIT BRILLIANT jest dostępny na całym
świecie. W celu uzyskania wsparcia technicznego,
informacji o produkcie i danych kontaktowych
sprzedawców – prosimy odwiedzić naszą stronę
www.ultralit.eu lub przesłać zapytanie na adres
info@ultralit.eu.
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Ultralit BRILLIANT
jest pakowany w 10-, 20-litrowe pojemniki

INNOWACJA POPRZEZ DOŚWIADCZENIE

41

C
Z
Y
S
Z
C
Z
Ą
C
E

ULTRALIT CLEAN

NABŁYSZCZAJĄCY, KONSERWUJĄCY ŚRODEK CZYSZCZĄCY
DO AUTOMATYCZNYCH MASZYN DO MYCIA
OPIS

WSPÓŁCZYNNIKI KRYCIA

ULTRALIT CLEAN skutecznie usuwa ogólny
brud, smary i oleje występujące w zakładach
produkcyjnych i warsztatach samochodowych oraz
przemyśle metalurgicznym, a także na posadzkach
przemysłowych. Ultralit Clean, niezależnie od
tego, czy nakładany ręcznie czy mechanicznie,
wykazuje
doskonałe właściwości; produkt jest
nisko pieniący. ULTRALIT CLEAN nie zawiera
fosforanów, chloru, czynników kompleksujących
i silikonu, dlatego odpowiada normom dotyczącym
ochrony środowiska. Dzięki niewielkiej zawartości
aktywnego litu stale wzmacnia i chroni przed kurzem
powierzchnię posadzki.

 Wycieranie / mechaniczne czyszczenie na mokro:
1-2 ml/m². Intensywne czyszczenie: 2-5 ml/m².

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA

BEZPIECZEŃSTWO /
INFORMACJE ZDROWOTNE

Odpowiedni do stosowania na odpornych na alkalia
i wodę przemysłowych pokryciach podłogowych,
takich jak beton, wylewka cementowa, mocno
wypalana cegła, posadzkowe płytki gliniane “cotto”,
płytki gresowe, wykładziny epoksydowe i płyty
asfaltowe. Nieodpowiedni dla linoleum i posadzek
gumowych!

ZASTOSOWANIE
 Czyszczenie rutynowe (wycieranie / mechaniczne
czyszczenie na mokro): rozcieńczyć 100-200 ml
w 10 litrach zimnej wody w zależności od stopnia
zabrudzenia.
 Czyszczenie intensywne: rozcieńczyć 200-500 ml
w 10 litrach zimnej wody w zależności od stopnia
zabrudzenia. Rozprowadzić roztwór czyszczący,
wyszorować, odessać i spłukać czystą wodą.

Przed przystąpieniem do pracy lub stosowania
niniejszego produktu przeczytać Kartę charakterystyki.
Produkt drażniący dla oczu, skóry, przewodu
żołądkowo-jelitowego i dróg oddechowych. Unikać
kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Przechowywać
poza zasięgiem dzieci. Nie spożywać produktu.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

WSPARCIE KLIENTÓW

 Wartość pH (koncentrat): około 12
 Wartość pH (roztwór gotowy do użycia) około 10

ULTRALIT CLEAN jest dostępny na całym świecie.
W celu uzyskania wsparcia technicznego, informacji
o produkcie i danych kontaktowych sprzedawców –
prosimy odwiedzić naszą stronę www.ultralit.eu lub
przesłać zapytanie na adres info@ultralit.eu.

OPAKOWANIE

Ultralit CLEAN
jest pakowany w 10-, 20-itrowe pojemniki
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ULTRALIT CLEAN PLUS

WYSOKO WYDAJNY KONSERWUJĄCY UTWARDZAJĄCY ŚRODEK CZYSZCZĄCY
DO AUTOMATYCZNYCH MASZYN DO MYCIA
OPIS

WSPÓŁCZYNNIKI KRYCIA

ULTRALIT CLEAN PLUS to silnie alkaliczny
przemysłowy koncentrat czyszczący przeznaczony
do usuwania uciążliwych zabrudzeń. Ze względu
na doskonałe właściwości czyszczące produkt
szybko rozpuszcza brud przemysłowy, olej i smar
oraz zapewnia szybki proces czyszczenia. Dzięki
niewielkiej zawartości aktywnego litu stale wzmacnia
i chroni przed kurzem powierzchnię posadzki.

 Wycieranie / mechaniczne czyszczenie na mokro:
0,3 ml/m². Usuwanie powłoki: 2,5 ml/m².

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA
Odpowiedni do stosowania na odpornych na alkalia
i wodę przemysłowych pokryciach podłogowych. Nie
stosować na powlekanych pokryciach podłogowych,
linoleum lub gumie!

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
 Wartość pH (koncentrat): około 13
 Wartość pH (roztwór gotowy do użycia) około 11,5

OPAKOWANIE

ZASTOSOWANIE
 Czyszczenie rutynowe (wycieranie / mechaniczne
czyszczenie na mokro): rozcieńczyć 30-100 ml
w 10 litrach zimnej wody w zależności od stopnia
zabrudzenia.
 Usuwanie powłoki: rozcieńczyć 100-200 ml
w 10 litrach zimnej wody w zależności od stopnia
zabrudzenia.

BEZPIECZEŃSTWO /
INFORMACJE ZDROWOTNE
Przed przystąpieniem do pracy lub stosowania
niniejszego produktu przeczytać Kartę charakterystyki.
Produkt drażniący dla oczu, skóry, przewodu
żołądkowo-jelitowego i dróg oddechowych. Unikać
kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Przechowywać
poza zasięgiem dzieci. Nie spożywać produktu.

WSPARCIE KLIENTÓW
ULTRALIT CLEAN PLUS jest dostępny na całym
świecie. W celu uzyskania wsparcia technicznego,
informacji o produkcie i danych kontaktowych
sprzedawców – prosimy odwiedzić naszą stronę
www.ultralit.eu lub przesłać zapytanie na adres
info@ultralit.eu.

Ultralit CLEAN PLUS
jest pakowany w 10-, 20-itrowe pojemniki
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INSTRUKCJA NAKŁADANIA PRODUKTU KROK PO KROKU
DLA RÓŻNYCH RODZAJÓW WYKOŃCZEŃ
Nowy beton
(oczekiwane
utwardzenie)

Nowy beton
(oczekiwane
utwardzenie i połysk)

1. Możliwie najlepiej
zatrzeć powierzchnię
betonu pacą metalową.
2. Przykryć beton folią.
3. Przed wycięciem
szwów (typowo
drugiego dnia po
betonowaniu) nałożyć
30-50 ml/m2 Ultralit
Hard Standard
ub Premium.
4. Wyciąć szwy,
kiedy powierzchnia
przestanie być lepka
przy dotknięciu
(typowo 2-3 godziny po
nałożeniu utwardzacza)
i przykryć beton folią.
5. Nałożyć 50-100 ml/m2
Ultralit Hard Standard
lub Premium 14. dnia
po betonowaniu.

1. Możliwie najlepiej
zatrzeć powierzchnię
betonu pracą metalową.
2. Przykryć beton folią.
3. Przed wycięciem
szwów (typowo drugiego
dnia po betonowaniu)
nałożyć 30-50 ml/m2
Ultralit Hard Standard
lub Premium.
4. Wyciąć szwy, kiedy
powierzchnia przestanie
być lepka przy dotknięciu
(typowo 2-3 godziny po
nałożeniu utwardzacza)
i przykryć beton folią.
5. Nałożyć 50-100 ml/m2
Ultralit Hard Standard
lub Premium 14. dnia
po betonowaniu.
6. Wykonać
polerowanie posadzki
polerką wysokoobrotową
polerką wyposażoną
w pady diamentowe
w celu uzyskania
ładnego blasku.

Nowy beton
(oczekiwane utwardzenie i połysk)
1. Beton powinien mieć 28 dni.
2. Ustalić startowy punkt szlifowania w zależności
od jakości powierzchni i pożądanej ekspozycji
kruszywa. Użyć odkurzacza w przypadku szlifowania na sucho. Użyć automatycznej maszyny
do mycia w celu oczyszczenia posadzki między
krokiem szlifowania i polerowania.
3. Zazwyczaj rozpocząć szlifowanie szlifierką z diamentami ze spoiwem metalowym o ziarnistości 30.
4. Szlifować szlifierką z diamentami ze spoiwem
metalowym o ziarnistości 50.
5. Sprawdzić powierzchnię pod względem niedoskonałości. Jeżeli występuje potrzeba naprawy
otworów, zastosować Ultralit Latex.
6. Szlifować szlifierką z diamentami ze spoiwem
metalowym o ziarnistości 100 i nałożyć Ultralit Latex
(50-200 ml/m2) przed szlifierką. Pozostawić mieszankę na posadzce do wyschnięcia na 3-4 godziny.
7. Powtórzyć szlifowanie szlifierką z diamentami
ze spoiwem metalowym o ziarnistości 100.
8. Wykonać polerowanie posadzki polerką z diamentami ze spoiwem żywicznym o ziarnistości 100.
9. Nałożyć 80-100 ml/m2 Ultralit Hard Standard lub
Premium. Pozostawić do wyschnięcia na godzinę.
10. Wykonać polerowanie posadzki polerką z diamentami ze spoiwem żywicznym o ziarnistości 200.
11. Wykonać polerowanie posadzki polerką z diamentami ze spoiwem żywicznym o ziarnistości 400.
12. Wykonać polerowanie posadzki polerką z diamentami ze spoiwem żywicznym o ziarnistości 800.
13. Jeżeli wymagany jest większy połysk,
kontynuować polerowanie posadzki polerką
z diamentami ze spoiwem żywicznym o ziarnistości
1500. W przeciwnym razie przejść do kroku 15.
14. Wykonać polerowanie posadzki polerką z diamentami ze spoiwem żywicznym o ziarnistości 3000.
15. Nałożyć 2 powłoki Ultralit Gloss (20-30 ml/m2
na każdą powłokę). Wykonać polerowanie każdej
aplikacji wysokoobrotową polerką gazową wyposażoną w pady tkane w celu uzyskania doskonałego
połysku.
16. Chronić posadzkę przed kontaktem z wodą
co najmniej przez 72 godziny!

NAJW YŻ SZ A JAK OŚĆ POSA D ZEK B ETON OWYC H
http://ultr a lit.e u
44

Stary beton
(potrzebna ochrona
przed pyłem)

Stary beton
(potrzebne ochrona
przed pyłem i blask)

1. Sprawdzić jakość
powierzchni betonu
za pomocą rysików
Mohsa lub młotka
Shmidta. Nakładanie
na powierzchnie
betonowe poniżej
20 MPa może być
nieskuteczne.
2. Jeżeli powierzchnia jest twarda
i gładka, przejść
do kroku 3. Jeżeli
nie, wykonać szlifowanie szlifierką
z diamentami ze
spoiwem metalowym
w celu usunięcia
słabej górnej warstwy
betonu.
3. Wyczyścić
powierzchnię automatyczną maszyną
do mycia.
4. Nasycić posadzkę
Ultralit Hard Premium
(100-200 ml/m2).
5. Pozostawić
do wyschnięcia
i ponownie wyczyścić
powerzchnię automatyczną maszyną
do mycia, usuwając
z niej wszelkie
pozostałości.

1. Sprawdzić jakość
powierzchni betonu
za pomocą rysików
Mohsa lub młotka
Shmidta. Nakładanie na
powierzchnie betonowe
poniżej 20 MPa może
być nieskuteczne.
2. Ustalić startowy
punkt szlifowania
w zależności od jakości
powierzchni. Użyć
odkurzacza w przypadku
szlifowania na sucho.
Użyć automatycznej
maszyny do mycia
w celu oczyszczenia
posadzki między krokiem
szlifowania i polerowania.
3. Typowo, rozpocząć
szlifierką z diamentami
ze spoiwem metalowym
o ziarnistości 50 lub
100 albo polerką z diamentami ze spoiwem
żywicznym o ziarnistości
100. W razie potrzeby
użyć Ultralit Latex ze
szlifierką z diamentami
ze spoiwem metalowym
o ziarnistości 100.
4. Wyczyścić powierzchnię automatyczną
maszyną do mycia.
5. Nałożyć 80-100 ml/m2
Ultralit Hard Standard lub
Premium. Pozostawić do
wyschnięcia na godzinę.
6. Wykonać polerowanie posadzki wysokoobrotową polerką gazową
wyposażoną w pady
diamentowe w celu
uzyskania ładnego
blasku.

Stary beton
(potrzebne ochrona przed pyłem i połysk)
1. Sprawdzić jakość powierzchni betonu za pomocą
rysików Mohsa lub młotka Shmidta. Nakładanie na
powierzchnie betonowe poniżej 20 MPa może być
nieskuteczne.
2. Ustalić startowy punkt szlifowania w zależności od
jakości powierzchni i pożądanej ekspozycji kruszywa.
Użyć odkurzacza w przypadku szlifowania na sucho.
Użyć automatycznej maszyny do mycia w celu
oczyszczenia posadzki między krokiem szlifowania
i polerowania.
3. Typowo rozpocząć szlifowanie szlifierką z diamentami ze spoiwem metalowym o ziarnistości 30.
4. Szlifować szlifierką z diamentami ze spoiwem
metalowym o ziarnistości 50.
5. Sprawdzić powierzchnię pod względem niedoskonałości. Jeżeli występuje potrzeba naprawy otworów,
zastosować Ultralit Latex.
6. Szlifować szlifierką z diamentami ze spoiwem
metalowym o ziarnistości 100 i nałożyć Ultralit Latex
(50-200 ml/m2) przed szlifierką. Pozostawić mieszankę
na posadzce do wyschnięcia na 3-4 godziny.
7. Powtórzyć szlifowanie szlifierką z diamentami
ze spoiwem metalowym o ziarnistości 100.
8. Wykonać polerowanie posadzki polerką z diamentami ze spoiwem żywicznym o ziarnistości 100.
9. Nałożyć 80-100 ml/m2 Ultralit Hard Standard lub
Premium. Pozostawić do wyschnięcia na godzinę.
10. Wykonać polerowanie posadzki polerką z diamentami ze spoiwem żywicznym o ziarnistości 200.
11. Wykonać polerowanie posadzki polerką z diamentami ze spoiwem żywicznym o ziarnistości 400.
12. Wykonać polerowanie posadzki polerką z diamentami ze spoiwem żywicznym o ziarnistości 800.
13. Jeżeli wymagany jest większy połysk, kontynuować
polerowanie posadzki polerką z diamentami ze spoiwem żywicznym o ziarnistości 1500. W przeciwnym
razie przejść do kroku 15.
14. Wykonać polerowanie posadzki polerką z diamentami ze spoiwem żywicznym o ziarnistości 3000.
15. Nałożyć 2 powłoki Ultralit Gloss (20-30 ml/m2 na
każdą powłokę). Wykonać polerowanie każdej aplikacji
wysokoobrotową polerką gazową wyposażoną w pady
tkane w celu uzyskania doskonałego połysku.
16. Chronić posadzkę przed kontaktem z wodą co
najmniej przez 72 godziny!

NAJW YŻ SZ A JAK OŚĆ POSA D ZEK B ETON OWYC H
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ULTRALIT WORLDWIDE DISTRIBUTION
ul. Parowcowa 4C, 02-445 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 614-52-04 / Fax: +48 22 814-74-81
www.ultralit.eu
info@ultralit.eu
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