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Sylitol® LithoSil
Високоякісна інтер'єрна фарба на основі силікату, 2-го класу
вологого стирання.

Опис продукту

Для силікатних покриттів стель та стін з високими стандартами у всіх видах житлових
приміщень, в школах, дитячих садах, громадських будівлях.
Особливо добре підходить для покриттів на мінеральних штукатурках мінеральних штукатурних
розчинів будівельних сумішей PI, PII і PIII, бетону, цегляної кладки, флісових настінних покриттів,
шпалер для дерева і силікатних покриттів зі здатністю до навантажень. Покриття зі склотканини
Capaver, гіпсової штукатурки, гіпсокартону, твердих дисперсійних покриттів також можуть бути
покриті цим матеріалом після відповідної попередньої обробки. Високий вміст мінеральної
сировини і природна лужність зменшують ризик утворення плісняви на поверхні.

Сфера застосування

Внутрішні системи теплоізоляції Caparol: підходять для Capatect IDS Protect і Capatect IDS
Mineral.

■ без розчинників, без пластифікаторів
■ без активних речовин, що створюють ефект туману
■ екологічно чистий, має слабкий запах
■ без консервантів
■ високий ступінь дифузії, sd H2O <0,01 м відповідно до DIN EN 52615
■ негорючий, A2, згідно до DIN 4102

Властивості

Силікат калію з органічними добавками, згідно до DIN 18363, пункт 2.4.1В’яжуче

■ Стандартна упаковка: 12,5 л
■ ColorExpress: 12,5 л

Упаковка/Розмір тари

Былий.Колірні відтінки

Sylitol® LithoSil тонується тонувальними фарбами Histolith-Volltonfarben. Для самостійного
тонування змішайте всю необхідну кількість матеріалу для уникнення відмінностей у відтінках.
При замовленні 100 літрів в одному кольорі можливо заводське тонування матеріалу. Sylitol®
LithoSil можна тонувати в допомогою тонувального обладнання системи ColorExpress в усі
існуючі колекції відтінків. Для уникнення помилок тонування, перед нанесенням перевірте
точність колірного відтінку. На суміжних поверхнях використовуйте матеріали з однієї партії.

Глибоко-матовий (згідно до DIN EN 13 300)Ступінь глянцю

У прохолодному місці, але не на морозі. Термін придатності близько 12 місяців. Зберігати тільки
в пластикових контейнерах.

Зберігання

Технічні характеристики згідно з DIN EN 13 300:Технічна характеристика

Можливі відхилення в технічних характеристиках після тонування.
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■ Вологе витирання: Клас 2 згідно до DIN 53778
■ Коефіцієнт
контрастності:

Клас 1, при витраті 6 м²/л або 150 мл/м²

■ Максимальна
величина зерна:

мілке (< 100 µm)

■ Щільність: бл. 1,4 г/см3 

■ Histolith® Volltonfarben
для самостійного тонування Sylitol® LithoSil.

■ Sylitol® Mineralgrund
Пігментований силікатний матеріал для зовнішньої і внутрішньої обробки.

■ Caparol-Haftgrund
Біла пігментна ґрунтовка з високу адгезію перед наступним фарбуванням матеріалом Sylitol® 
LithoSil.

Додаткові продукти

внутр 1 внутр 2 внутр 3 зовніш 1 зовніш 2

 +   +  – – –

(–) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche

Застосування

Поверхні повинні бути сухими, вільними від бруду і розділяючих речовин.
Дотримуйтесь Правил виконання підрядно-будівельних робіт, частина C, DIN 18363, п. 3.

Придатні основи

Мінеральні поверхні зі спеченої кіркою, крейдисті поверхні:
Очистити механічно або за допомогою Histolith Fluat і промити водою.

Підготовка основи

Штукатурки розчинних груп PIc, PII і PIII / Мінімальна міцність на стискання відповідно до
DIN EN 998-1 мін. 1 Н/мм2:
На міцні, нормально вбираючі штукатурки можна наносити без попередньої обробки. На грубо
пористих, відшліфованих, вбираючих штукатурках потрібна обробка матеріалом Sylitol®
Concentrate 111, розведеним водою у співвідношенні 2:1. Зашпакльовані місця після висихання
промити матеріалом Histolith Fluat і промити водою.

Гіпсові штукатурки будівельної групи PIV / Міцність на стискання згідно до DIN EN 13279
хв. 2 Н / мм²:
На міцних штукатурках: Ґрунтування мінеральної ґрунтовкою Sylitol® Mineralgrund або Caparol-
Haftgrund. Стабілізуйте крихкі гіпсові штукатурки за допомогою Caparol Tiefgrund TB.
Відшліфувати і видалити пил, провести ґрунтування матеріалом Caparol Tiefgrund TB. Після
висихання нанесіть проміжний шар Sylitol® Mineralgrund або Caparol-Haftgrund.

Глиняні штукатурки:
Очистіть поверхню, і обробіть матеріалом Sylitol® Concentrate 111, розведеним водою у
співвідношенні 2:1. Проведіть тестове покриття і перевірте, чи не знебарвлюється коричневий
колір.

Гіпсокартон:
Відшліфувати поверхню. Заґрунтувати Sylitol® або Caparol-Haftgrund. Ущільнити і підвищити
адгезію з допомогою Caparol Tiefgrund TB. Нанести ґрунтуюче покриття матеріалом Sylitol®
Mineralgrund або Caparol-Haftgrund. На поверхні з водорозчинними інгредієнтами нанесіть
ґрунтовку Caparol AquaSperrgrund і проміжний шар Sylitol® Mineralgrund або Caparol-Haftgrund
(BFS №12).

Плити з гіпсокартону:
Нанести ґрунтуюче покриття Sylitol® Mineralgrund або Caparol-Haftgrund.

Бетон:
Видалити залишки матеріалу, а також порошкоподібні, шліфувальні речовини. Нанести
ґрунтуюче покриття Sylitol® Mineralgrund або Caparol-Haftgrund.

Лицьова кладка з вапняного піщаника:
Очистити соляні плями щіткою.

Цегла:
Нанести ґрунтуюче покриття Sylitol® Mineralgrund або Caparol-Haftgrund.

Стійкі вапняні, цементні або силікатні лакофарбові покриття:
На сильно вбираючих поверхнях нанести матеріал Sylitol® Concentrate 111, розведений водою у
співвідношенні 2:1.



Технічна інформація 391

Стійкі покриття з матових дисперсійних фарб і синтетичні полімерні штукатурні покриття:
На матові, рівномірно вбираючі поверхні можна наносити матеріал без ґрунтування. Для
вирівнювання вбираючих властивостей на сильно вбираючих поверхнях потрібно ґрунтування
Sylitol® Mineralgrund або Caparol-Haftgrund. Щоб оптимізувати адгезійні властивості і запобігти
утворенню тріщин на поверхні, рекомендується провести ґрунтування матеріалом Sylitol®
Mineralgrund або Caparol-Haftgrund, слід також наносити ґрунтуюче покриття на старі
напівглянцеві та глянцеві дисперсійні покриття.

Покриття без здатності до навантажень:
Повністю видалити старі покриття фарби або покриття з синтетичної смоли. Нанести ґрунтуюче
покриття Sylitol® Mineralgrund або Caparol-Haftgrund. Механічно видалити повністю старі
мінеральні фарби. Нанести ґрунтуюче покриття Sylitol® Konzentrat 111, розведеного водою у
співвідношенні 2:1.

Покриття з клеєвої фарби:
Ретельно промити. Нанести ґрунтуюче покриття матеріалом Caparol Tiefgrund TB і проміжне
покриття матеріалом Sylitol® Mineralgrund або Caparol-Haftgrund.

Нефарбовані рельєфні шпалери:
Наносити матеріал без попередньої обробки. Для покриття рельєфних і тиснених шпалер з
паперу потрібно виконати пробне фарбування.

Покриття зі склотканини Capaver Glasgewebe:
Нанести ґрунтуюче покриття Sylitol® Mineralgrund або Caparol-Haftgrund.

Шпалери, що погано тримаються:
Повністю видалити, змити клей і залишки шпалер. Нанести ґрунтуюче покриття матеріалом
Caparol Tiefgrund TB і проміжне покриття матеріалом Sylitol® Mineralgrund або Caparol-
Haftgrund.

Поверхні, уражені пліснявою:
Видаліть плісняву за допомогою вологого очищення. Промийте поверхні матеріалом Capatox і
дайте висохнути. Дотримуйтесь нормативні та офіційні правила (наприклад, Указ про шкідливі
біологічні речовини).

Невеликі дефекти:
Після відповідної попередньої роботи обробити поверхню матеріалом Caparol-Akkordspachtel
або Caparol-Füllspachtel P відповідно до інструкцій по обробці і нанести шар матеріалом Sylitol®
Mineralgrund або Caparol-Haftgrund. Шпаклівки з високим вмістом гіпсу заґрунтувати матеріалом
Caparol Tiefgrund TB.

Можна наносити щіткою, валиком або пристроєм Airless.Метод нанесення

Airless:
Кут розпилення: 50 °
Діаметр: 0,026 "
Тиск: 150-180 бар

Після використання промити інструменти водою.

Нанести густий і рівномірний шар матеріалу Sylitol® LithoSil, нерозбавленого або розведеного
водою макс. з 5% води. На висококонтрастних поверхнях потрібно ґрунтуюче покриття
матеріалом Sylitol® LithoSil, розбавленим макс. з 5% води, на поверхнях з різним ступенем
вбирання нанести ґрунтуюче покриття матеріалом Sylitol® Mineralgrund або Caparol-Haftgrund.

Структура покриття

бл. 150 мл/м2  на шар на гладких поверхнях. На шорсткуватих поверхнях відповідно більше.
Визначте точну витрату за допомогою пробного покриття.

Витрата

Температура при нанесенні та висиханні:
+8 °C для матеріалу, повітря та поверхні.

Умови застосування

При +20 °C та 65 % відносній вологості повітря через 4–6 години поверхня готова до наступного
покриття. Повністю суха і готова до навантажень через прибл. 3 дні.

Період висихання

При більш низьких температурах і підвищеній вологості час висихання збільшується.
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Для уникнення порушень в характеристиках і властивостях продукту, не можна його змішувати з
іншими матеріалами. Залежно від колірного відтінку, за допомогою додавання кольорових
пігментів, може збільшитися частка органічних компонентів у фарбі більш ніж на 5% і
перевищити максимальне значення в Правилах про підрядно-будівельних роботах, частина C,
DIN 18363, пункт 2.4.1. Для уникнення видимих   стиків на поверхнях, наносити потрібно
методом "мокре по мокрому". Не використовуйте на лаках, поверхнях з сольовим вицвітанням,
на пластмасі і дереві. Тонування може привести до нерівномірної або мутної поверхні після
висихання. Це типово для матеріалу і не завжди цього можна уникнути. На поверхнях в темних
відтінках механічні навантаження (подряпини) можуть привести до появи яскравих смуг. Для
поверхонь з інтенсивними колірними відтінками і високими навантаженнями ми рекомендуємо
використовувати матеріал PremiumColor. На гладких поверхнях з несприятливими світловими
умовами ми рекомендуємо використовувати продукт CapaSilan. Для нанесення за допомогою
безповітряного розпилення, матеріал потрібно добре перемішати і просіяти. При використанні
матеріалу Caparol Tiefgrund TB в приміщенні може виникнути типовий запах розчинника, тому
забезпечте хорошу вентиляцію. У чутливих областях використовуйте матеріал AmphiSilan-
Putzfestiger, який не містить ароматичних речовин. Сліди після усунення дефектів на поверхні
залежать від багатьох факторів, і тому неминучі (BFS №25). Шпаклівка на основі гіпсу може
викликати появу плям. Проміжний шар матеріалом Sylitol® Mineralgrund або Caparol-Haftgrund
знижує цей ризик.

Вказівки

Захисні заходи:
Накрийте поверхні, що знаходяться поруч з поверхнями, які призначені під фарбування,
зокрема, скло, кераміку, лакофарбові покриття, клінкер, натуральні камені, метал і натуральну
або глазуровану деревину. Негайно змийте бризки чистою водою.

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечте вентиляцію під час обробки і висихання.
Заборонено пити, їсти і курити під час використання продукту. При потраплянні в очі або на
шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію,
водойми або ґрунт. Очистіть інструменти з милом і водою відразу після використання. Не
вдихати аерозоль. Матеріал сильно лужної, тому шкіра і очі повинні бути захищені від бризок.
Додаткова інформація: див. паспорт безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Тільки порожні контейнери можна здати на утилізацію. Рідкі залишки продукту здавати в місці
збору старих фарб, висушені залишки матеріалу можна утилізувати в якості будівельних
відходів або із побутовим сміттям.

Утилізація

Для категорії продуктів (кат. A/a): 30 г/л (2010). Даний продукт містить < 1 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

BSW10Gis-код

(veraltet: M-SK01)Код продукту

Лужне скло, поліакрилатна смола, діоксид титану, карбонат кальцію, силікати, вода, добавкиДекларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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