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Sylitol® NQG Konzentrat
Грунтуючий та розбавляючий засіб для фасадної фарби Sylitol-
NQG.

Опис продукту

Концентрат Sylitol-NQG застосовується як розчинник для фарби Sylitol-NQG і в якості ґрунтовки
для зміцнення і вирівнювання сильно або нерівномірно вбираючих мінеральних поверхонь
перед нанесенням фарби Sylitol-NQG.
Не підходить для традиційних дисперсно-силікатних фарб і чисто силікатних фарб.

Сфера застосування

■ сильне зміцнююча дія
■ хороша глибина проникнення
■ висока пропускаюча здатність водяної пари і діоксиду вуглецю
■ не містить розчинників

Властивості

Спеціальне рідке калієве скло та органічні добавки.В’яжуче

■ 2,5 л
■ 10 л

Упаковка/Розмір тари

ПрозорийКолірні відтінки

У прохолодному місці, але без впливу низьких температур.Зберігання

Розпочату упаковку зберігати щільно закритою.

Зберігати матеріал тільки в пластиковій упаковці.

Мінімальний гарантійний термін зберігання 12 місяців.

■ Щільність: бл. 1,1 г/см3 Технічна характеристика
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Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche

Застосування

Основи повинні бути чистими, сухими, без розділяючих речовин, зі здатністю до навантажень.
Необхідно дотримуватися положень Правил надання підрядно-будівельних послуг (VОВ),
частина С, DIN 18 363, розділ 3.

Придатні основи

Підготовка поверхні залежить від властивостей поверхні. Цей процес описується відповідно в ТІ
для фарби Sylitol-NQG. Необхідно дотримуватися вказівок у відповідній ТІ.

Підготовка основи
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При застосуванні в якості розчинника необхідно дотримуватися вказівок в Технічній інформації
для фарби Sylitol-NQG.
Для застосування в якості ґрунтувального покриття або захисту від швидкого і передчасного
висихання наступного шару змішати 2 частини концентрату Sylitol-NQG з 1 частиною води,
нанести на поверхню до повного насичення, при необхідності в техніці «мокре по мокрому»,
добре втираючи щіткою, скребком або пензлем.

Метод нанесення

Прилеглі поверхні, особливо лаковані поверхні, клінкерна цегла, природний камінь, метал, а
також необроблене або покрите лесуванням дерево необхідно ретельно накрити. Бризки
матеріалу відразу змити великою кількістю води. При сильному вітрі нанести на каркас
вкриваючий тент.

Розбавити концентрат Sylitol-NQG водою в пропорції 2: 1 або 1: 1 в залежності від вбираючої
здатності поверхні.

Розбавлення

бл. 100-200 мл/м2 в залежності від вбираючої здатності поверхні. Точна витрата визначається
при пробному нанесенні на об'єкті.

Витрата

Температура при нанесенні та висиханні:
+ 8оС для повітря та поверхні

Умови застосування

При температурі + 20 °C та відносній вологості повітря 65 % через 12 годин пповерхня може
піддаватись наступному покриттю.

Період висихання

При більш низькій температурі повітря і більш високій вологості потрібно розраховувати на
збільшення часу висихання.

Відразу після застосування промити інструменти водою, при необхідності з додаванням
миючого засобу.

Очищення інструментів

При перервах в роботі зберігати інструменти опущеними в ґрунтовку / фарбу або в воду.

Не наносити матеріал при прямих сонячних променях, дощі, дуже високій вологості повітря (при
тумані) або при сильному вітрі. При необхідності на підмостки повісити сітчастий тент. Будьте
обережні при небезпеці нічних заморозків. Не можна наносити на покриття, виконані
глянцевими фарбами, поверхні з висолами, пластикові і дерев'яні поверхні. Не підходить для
нанесення на горизонтальні поверхні, що піддаються сильному впливу води. При нанесенні на
поверхні з невеликим нахилом необхідно стежити за тим, щоб забезпечувався вільне стікання
води.

Вказівки

Сумісність з іншими матеріалами:

продукт сумісний тільки з фарбою Sylitol-NQG. Концентрат Sylitol-NQG не можна змішувати з
іншими матеріалами.

Примітки

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Зберігати в недоступному для дітей місці. Берегти очі і шкіру від потрапляння бризок. При
потраплянні в очі або на шкіру відразу промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію
/ стічні води і в грунт.

Суміжні поверхні необхідно ретельно накрити. Відразу змити бризки матеріалу на лакованих,
скляних, керамічних, металевих поверхнях і природний камінь.

Утилізувати тільки порожню упаковку. Рідкі залишки продукту можуть утилізуватися як відходи
фарб на водній основі, затверділі залишки продукту як висохлі фарби або побутове сміття.

Утилізація

Для категорії продуктів (кат. А/а): 30 г/л (2010). Цей продукт містить макс. 10 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС
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