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DOMENIU DE UTILIZARE
Pardoseli industriale �

Betoane monolit �

Platforme interioare si exterioare �

Materiale de tratament pe bază de ciment  �

CARACTERISTICI TEHNICE
Creşte rezistenţa la uzură şi lovire a suprafeţelor �

Suprafaţa devine rezistent la diferite substanţe. �

Închide definitiv porii �

Fiind incolor, nu modifică culoarea bazei �

APLICARE
Durata de prelucrare 60-90 min. 
Pentru aplicare se foloseşte o mătură moale, ştergător din 
cauciuc sau aspirator. In timpul execuţiei trebuie asigurat in 
permanenţă hidratarea cu apă.
Execuţia se va face conform indrumătorului detailat.  

CONSUM DE MATERIAL
0,1-0,2 litrii/m2.

CONDŢII TERMICE
A se utiliza intre +2°C és +57°C.

DAREA IN FOLOSINŢĂ
Aproximativ 2-4 ore după execuţie. La incărcare se va ţine 
cont de caracteristicile generale a pardoselii.
Vopsirea, sau tratarea ulterioara pardoselii se poate incepe 
după aprox. 3-7 zile.

PRESCRIPŢII DE SIGURANŢĂ
Lichid pe baza de apă. Nu este toxic şi e ecologic. A se feri 
contactul cu ochii. 
Neimflamabil. Pe parcursul aplicării, suprafeţele de sticlă si metal 
trebuie protejate.

AMBALAJ
Butoaie de 208 litri.  

DEPOZITARE
In ambalaj nedeschis 1 an. A se amesteca inaintea folosinţei.

LIQUI-HARD este un lichid gata preparat, incolor, care intrând 
adânc în stratul de beton, prin reacţii chimice, făcând priză în ea, 
compactează şi întăreşte betonul. Pardoselilor tratate cu 
LIQUI-HARD creşte rezistenţa la uzură, şi devin rezistente la multe 
materiale chimice. Este foarte potrivit pentru impiedicarea coroziunii 
pardoselilor executate cu particule metalice.

LIQUI-HARD
Lichid pentru intărirea şi compactarea 
suprafeţelor de uzură
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PREPARAREA SUPRAFEŢEI
Betonul proaspăt turnat nu necesită preparare specială, dacă 
aplicăm LIQUI-HARD imediat după geltuire. În alte cazuri 
trebuie îndepărtat orice fel de pată sau impurităţi.

RECOMANDĂRI LA APLICARE
PASUL 1. 
Aplicăm 0,25 litri/m2 de LIQUI-HARD pe suprafaţă după 
care măturăm cu o mătură moale lichidul pe suprafaţă.
Această operaţie ajută la absorbirea lichidului.
Avem material suficient pe suprafaţă dacă ea străluceşte 
uniform şi putem să-l mişcăm, aplica uşor cu o mătură moale.
Produsul trebuie ţinut pe suprafaţă 30 de minute, pănă cănd 
începe să devină alunecos, puţin gelatinos. Urmele de mătură 
nu dispar imediat, se mai pot vedea pe suprafaţă o vreme.
Pe o vreme răcoroasă, fără vănt, procesul poate să ţină şi  
o oră, pe o vreme caldă, cu vănt ţine 15 minute. Suprafaţa nu 
trebuie să se usuce, unde observăm că este mai uscat, mai 
aplicăm puţin din produs. Trebuie avut grijă la margini.

PASUL 2. 
După ce suprafaţa începe să devine alunecoasă, trebuie să 
stropim cu puţină apă. Această operaţie e importantă pentru 
că prin stropirea cu apă, produsul nu se usucă complet, şi 
menţinem reacţia chimică.
Absorbirea produsului se face cu ajutorul măturii. Aşteptăm 
incă o dată ca suprafaţa să devină alunecoasă.
Aceasta fază presupune înca 15-30 de minute.

PASUL 3. 
Stropim suprafaţa cu mai multă apă. Îndepărtăm orice 
material care nu a fost absorbit de suprafaţă.

PASUL 4.
Curăţăm suprafaţa cu un aspirator.
Dacă răman pete strălucitoare, înseamnă că a rămas material 
încă necurăţat pe suprafaţă.Stropim suprafaţa respectivă cu 
apă şi curăţăm din nou.

ÎNTREŢINERE
Spre deosebire de alte produse în cazul lui LIQUI-HARD 
estetica pardoselii se îmbunătaţeşte cu trecerea timpului, 
păstrandu-şi durabilitatea, asta însemnănd că operaţia nu 
trebuie repatată frecvent.
Materialele contaminoase nu aderă în porii suprafeţei, 
curăţarea fiind mult mai uşoară în acest fel. Curăţarea zilnică 
se face detergent şi apă.

Instrucţiuni de întreţinere şi punere în operă a lichidului pentru 
întărirea şi contractarea suprafeţelor de beton.

Instrucţiuni de punere 
în operă

LIQUI-HARD


