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Sylitol® Fassadenfarbe
Для покриттів, стійких до погодних умов, на основі силікату
згідно DIN 18 363, розділ 2.4.1.

Опис продукту

Sylitol® Fassadenfarbe -це готовий до використання матеріал на основі силікатів, який містить
калієве скло з органічними стабілізаторами в якості в'яжучого і підходить для покриття фасадів.
Sylitol® Fassadenfarbe відповідає за своїм складом DIN 18363, пункт 2.4.1.
Sylitol® Fassadenfarbe створює атмосферостійкі покриття, має гарну покривну здатність, високий
ступінь білизни, світлостійку пігментацію і високий ступінь дифузії.
Sylitol® Fassadenfarbe підходить для покриття мінеральних штукатурок, твердого та безбарвного
натурального каменю, вапняної кладки і для ремонту старих, стійких силікатних фарб і
штукатурок.

Вступ

■ стійка до атмосферних впливів
■ здатна до сорбції
■ пропускає СО2

■ посилена кварцем
■ хороша адгезія
■ проста в обробці
■ негорюча, A2, згідно DIN 4102

Властивості

■ Стандартна упаковка: 5 л, 12,5 лУпаковка/Розмір тари

Білий та старий білий.Колірні відтінки

Може бути затонований за допомогою повнотонових фарб Histolith-Volltonfarben. При
самостійному тонуванні потрібно змішувати всю необхідну кількість фарби, щоб уникнути
відмінностей у відтінках. При замовленні партії від 100 літрів і більше в одному кольорі можливе
постачання з заводським тонуванням. Для уникнення помилки тонування, перед обробкою
перевірте точність колірного відтінку. На суміжних поверхнях використовуйте тільки відтінки
одного продукту (з однієї партії). Інтенсивні відтінки можуть мати нижчу покривну здатність, тому
бажано заздалегідь покрити поверхню непрозорим, пастельним відтінком на основі білого.
Можливо може знадобитися другий фінішне покриття.

Стійкість кольору відповідно до BFS № 26:
Клас: B
Група: 1

МатовийСтупінь глянцю

У прохолодному місці, але не на морозі. Тримайте ємності щільно закритими. Зберігати
матеріал тільки в пластикових контейнерах. Термін придатності близько 12 місяців.

Зберігання



Технічна інформація 195

Технічні дані згідно DIN EN 1062:
Через тонування можливі відхилення в технічних характеристиках.

Технічна характеристика

■ Максимальна величина зерна: < 100 µm, S1

■ Щільність: бл. 1,5 г/см3

■ Товщина сухого шару: 100–200 µm, E3

■ Водопроникність (показник w): (w-Wert): ≤ 0,1 (0,07) [кг/(м2 · ч0,5)] (низький), W3

■ Паропроникність (показник sd): (sd-Wert): < 0,14 (0,01) м (високий), V1

Sylitol® Konzentrat 111
Sylitol® Minera
Sylitol® Compact

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.
При роботі дотримуйтесь Правил виконання підрядно-будівельних робіт, частина C, DIN 18363,
пункт 3.1.10 і параграф 3.2.1.

Придатні основи

Для отримання рівномірного покриття потрібно вирівняти вбираючу здатність поверхні.
Обвітрені і подряпані штукатурки вимагають нейтралізуючого проміжного шару матеріалом
Sylitol® Minera за допомогою валика після нанесення покриття ґрунтовки матеріалом Sylitol®
Konzentrat 111. На сильно відремонтованих, злегка потрісканих поверхнях потрібне проміжне
покриття Sylitol® Minera 1-2 шари.

Підготовка основи

На гладких поверхнях рекомендується нанести матеріал Sylitol® Minera щіткою, на
шорсткуватих поверхнях наносити валиком. Для обробки великих поверхонь потрібно задіяти
кілька майстрів і наносити матеріал методом "мокре по мокрому".

Штукатурки групи PIc, PII і PIII / Мінімальна міцність на стискання відповідно до DIN EN
998-1 з 1N / мм2:
Нові штукатурки після витримки не менше 7 днів, при температурі близько 20 ° C і відносній
вологості повітря 65%. При менш сприятливих погодних умовах, наприклад, під впливом вітру
або дощу, необхідно підтримувати значно триваліший період витримки.
При покриттях зі старих твердих штукатурок очищайте поверхню вручну або механічно,
дотримуючись юридичних вимог, наприклад, струменями води під тиском або струменями води
під високим тиском з добавленням піску. Мокра піскоструменева обробка можлива тільки при
очищенні будівельних розчинів груп PII і PIII. Очищайте штукатурку, забруднену грибком, за
допомогою мокрої струменевої обробки відповідно до правових норм і обробіть матеріалом
Capatox відповідно до інструкцій. Можливо буде потрібно покриття фунгіцидним і альгіцидним
спеціальним матеріалом Sylitol® NQG-W.

Штукатурка з крейдистим шаром:
Дрібна або Меля поверхню, яка зменшує адгезію, видаляється шляхом флюатування за
допомогою матеріалу Histolith® Fluat і додатково промивається.

Штукатурка зі спеченої кіркою:
Спечена кірка, яка розпізнається по її слабо блискучому виду, видаляється шляхом
флюатування за допомогою матеріалу Histolith® Fluat і промивається.

Штукатурка з дефектами:
При ремонті відкритих тріщин і пошкоджених поверхонь штукатурки переконайтеся, що
ремонтний розчин відповідає міцності і структурі штукатурки. Для очищення штукатурки
особливо підходять розчини на основі вапняку. Поверхня повинна бути висушена перед
фарбуванням, покриття слід наносити матеріалом Histolith® Fluat і промити. Слід зазначити, що
флюатування завжди становить 1-2 ширини щітки за межами місця ремонту. Для великих
штукатурних ремонтів завжди вся поверхня (стара і нова штукатурка) флюатується і
витирається.

Старі мінеральні покриття:
Очистити старі покриття сухим або вологим методом. Видалити старі покриття з мінеральної
фарби шляхом шліфування і ретельно промити водою. Нанести ґрунтове куля матеріалом
Sylitol® Konzentrat 111.

Старі покриття дисперсійних фарб без здатності до навантажень:
Видаляють повністю за допомогою відповідного способу, наприклад. механічним способом або
шляхом повторного очищення струменем гарячої води під високим тиском відповідно до
правил. Нанесіть шар ґрунтовки матеріалом Sylitol® Minera на пофарбовану, не вбираючу
поверхню. На знежирену, сильно абсорбуючу поверхню нанести ґрунтуюче покриття
матеріалом Sylitol® Konzentrat 111. Проміжний шар нанести матеріалом Sylitol® Minera.
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Старі матові покриття з дисперсійних фарб зі здатністю до навантажень:
Видаліть бруд і легке осипання струменями води під тиском або іншим відповідним способом в
суворій відповідності до вимог законодавства. Проміжне покриття нанести матеріалом Sylitol®
Compact або Sylitol® Mineralgrund.

Осипання на поверхні зі штукатурок:
Очистити щіткою і обробити всю поверхню струменями води під тиском відповідно до вимог
законодавства.

Теплоізоляційні штукатурки на мінеральній і силікатній основі:
Очистіть забруднені штукатурки вологою струменевою обробкою відповідно до правових норм з
невеликим тиском, при необхідності за допомогою засобу для очищення. Не використовуйте
методи механічного очищення. Обробіть забруднені штукатурки з пліснявою за допомогою
продукту Capatox відповідно до інструкцій. Можливо покриття фунгіцидним і альгіцидним
спеціальним матеріалом Sylitol® NQG-W.

Облицювальна кладка з вапняного піщаника:
Для фарбування підходять тільки морозостійка цегла, яка не містять чужорідних включень, таких
як піщані і глинясті добавки. На поверхні не повинно бути тріщин. Крейдисті поверхні потрібно
обробити матеріалом Histolith® Fluat і промити водою. З'єднання даху, вікна і підлоги повинні
бути виконані відповідно до вказівок BFS №2.

Кладка з каменю:
Природні камені повинні бути твердими, сухими і вільними від плісняви і цвілі. Закріпити
вивітрені камені на поверхні перед їх обробкою матеріалом Histolith® Steinfestiger. Очистіти
забруднені камені струменями води під тиском відповідно до правових норм. Ремонт дефектів
проводиться не за допомогою штукатурки, а матеріалами для заміни каменю. Ремонтні зони
повинні добре висохнути перед фарбуванням.

Зростаюча вологість:
Зростаюча вологість швидко знищує фарбу. Хорошим і довготривалим вирішенням цієї
проблеми є використання реставраційної штукатурної системи, наприклад, реставраційна
гіпсова програма Histolith® Trass-Sanierputz-Programm. 

Sylitol® Fassadenfarbe можна наносити щіткою, валиком або методом розпилення.Метод нанесення

Airless:
Кут розпилення: 50°
Діаметр: 0,023-0,027 "
Тиск: 150-180 бар;
При нанесенні методом розпилення Airless фарбу потрібно ретельно перемішати і протерти на
ситі.

На слабо і рівномірно вбираючих поверхнях, щільно прилеглих силікатних покриттях, на твердих
і безбарвних натуральних каменях, заміннику каменю і кладці з вапняку:
Після відповідної попередньої обробки нанести ґрунтуюче покриття матеріалом 2 RT Sylitol®
Fassadenfarbe або 1 RT Sylitol® Konzentrat 111. Фінішний шар матеріалом Sylitol® Konzentrat 111,
розведеним макс. 5% води. На сильно навантажених бічних сторонах рекомендується
додаткове проміжне покриття матеріалом Sylitol® Minera.

Структура покриття

На сильно і нерівномірно вбираючі штукатурки, на поверхні шліфованих штукатурок і на старих
міцних силікатних покриттях: Після відповідної попередньої обробки нанесіть щіткою ґрунтуюче
покриття 1 - 2 RT Sylitol® Konzentrat 111 і 1 RT води. Для сильно абсорбуючих поверхонь
нанести другий шар покриття методом "мокре по мокрому". Проміжне покриття Sylitol®
Konzentrat 111, розведеним макс. 5% води. Фінішне покриття нанести Sylitol® Konzentrat 111
нерозведеним або розведеним макс. 5% води.

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

Витрата

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

Умови застосування

Час висихання між окремими шарами:
При температурі +20 ° C і відносній вологості повітря 65% протягом не менше 12 годин. Час
витримки між окремими шарами, поверхню стійка до дощу через 24 години. При більш низьких
температурах і підвищеній вологості час висихання збільшується.

Період висихання

Відразу після використання промити інструменти водою, можливо, з додаванням миючих
засобів. Зберігайте інструменти у фарбі або в воді під час перерв в роботі.

Очищення інструментів
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Не використовуйте під прямими сонячними променями, дощем, при надзвичайно високій
вологості (тумані) або сильному вітрі. Остерігайтеся ризику нічних заморозків. Невідповідними
для покриття є поверхні з сольовим вицвітанням, пластмаса і деревина. Не підходять
горизонтальні поверхні з водними навантаженнями. Для ділянок з невеликим нахилом
переконайтеся, що присутній хороший дренаж. При використанні темних відтінків механічні
навантаження можуть привести до появи світлих смуг (ефект письма). Це особливість,
характерна для всіх матових відтінків фасадних матеріалів. Негода може викликати затримки
висихання, а вологість (дощ, роса, туман) може привести до появи жовтуватих / прозорих,
злегка глянцевих і липких слідів допоміжних речовин на поверхні покриття. Ці плями є
водорозчинними і змиваються достатньою кількістю води, наприклад, самостійно видаляються
після кількох сильних дощів. Це не впливає на технічні характеристики покриття. При виконанні
покриття в потрібних кліматичних умовах ці сліди не з'являються.

Вказівки

Сліди ремонту дефектів залежать від багатьох факторів, і тому їх неможливо уникнути (BFS
№25).

Сумісність з іншими фарбами:
Для отримання ідеальних властивостей продуктів Sylitol®, їх не можна змішувати з іншими
матеріалами.

Захисні заходи:
Накрийте всі прилеглі покверхності, зокрема, скло, кераміку, лаки, клінкер, натуральні камені,
метал і натуральну або глазуровану деревину. Негайно змивайте бризки фарби великою
кількістю води. При сильних вітрах, особливо під час розпилення, прикріпіть брезент до
підмостків.

Конструктивні заходи:
Такі деталі, як карнизи, підвіконня, цегляні кладки і т. д., повинні бути ретельно накриті, щоб
запобігти утворенню бруду або вологи в стіні.

Просочування:
Постійні водні навантаження впливають на довговічність покриття. Довговічність покриття
значно збільшиться при перефарбуванні вразливих ділянок із захистом від погодних умов
матеріалом Disboxan 452. Просочування слід проводити якомога швидше, приблизно після 10
днів витримки. Очищені кам'яні поверхні захищені від ранньої появи водоростей і цвілі,
проникнення забруднюючих речовин і високого забруднення від бризок води, зберігаються при
нанесенні матеріалу Siloxanimprägnierung Disboxan 452 Wetterschutz.

Області з вицвітанням солі:
При нанесенні покриттів на соляні вицвітання і плями, не можна гарантувати постійну адгезію
покриття.

Примітки

■ Сертифікат про негорючість матеріалу Sylitol® Fassadenfarbe
■ Визначення щільності потоку дифузії водяної пари, швидкості водопроникності та органічної

фракції матеріалу Sylitol® Fassadenfarbe

Рекомендації/Експертизи

Зберігати в недоступному для дітей місці. При шліфуванні використовуйте пиловий фільтр P2.
Забезпечте ретельну вентиляцію під час обробки і висихання. Слід уникати вживання їжі, пиття і
куріння під час використання фарби. При попаданні в очі або на шкіру негайно промити великою
кількістю води. Не допускати попадання в каналізацію, водойми або грунт. Очистіть інструменти
відразу після використання з милом і водою. Матеріал покриття сильно лужної, тому шкіра і очі
повинні бути захищені від бризок. Негайно змивайте бризки фарби, скла, кераміки, металу,
натуральних каменів. Більш детальна інформація - див. паспорт безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)
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Тільки порожні контейнери можна віддавати для переробки. Утилізуйте залишки рідкого
матеріалу в місці збору старих фарб / старих покриттів, викидайте висушені залишки матеріалу в
якості будівельних відходів або як із побутовим сміттям.

Утилізація

■   Для категорії продуктів (Kat. A / c): 40 г/л (2010). Даний продукт містить макс. 10 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-SK01Код продукту

Рідке калієве скло, поліакрилатна смола, діоксид титану, мінеральні пігменти і наповнювачі,
вода, добавки

Декларація 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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