
Технічна інформація H1003R NOE

Histolith® Außenquarz
Дисперсійно-силікатна фарба згідно VOB/C DIN 18363, розділ
2.4.1, з подвійним окремнінням.

Опис продукту

Histolith® Außenquarz застосовується для нанесення фасадних покриттів з високою
погодостійкістю і стійким тоном з будівельно-фізичними перевагами.

Сфера застосування

■ світлостійка мінеральна пігментація
■ високий ступінь захисту від дощу, водовідштовхувальні властивості, величина w-Wert = 0,07

кг/м²√ч
■ максимальна пропускаюча здатність водяної пари, величина <0,01
■ висока пропускаюча здатність вуглекислого газу
■ містить кварцеві добавки, здатні до окремніння, що забезпечує подвійне окремніння
■ не горючий (відповідно до стандарту DIN 4102)
■ стійкий до миття та стирання

Властивості

Калієве рідке скло, світлостійкі мінеральні пігменти, мінеральні наповнювачі, акрилова смола
(<5%)

В’яжуче

12,5 лУпаковка/Розмір тари

БілийКолірні відтінки

На замовлення можливе заводське тонування в багатоколірні відтінки. Можливе тонування за
допомогою повнотонових силікатних фарб лінійки Histolith. Можливе тонування машинним
способом в системі ColorExpress з використанням неорганічних пігментів.

Стійкість відтінків згідно інструкції №26 Бюро стандартизації:

Клас: B
Група: 1

Глибоко матовийСтупінь глянцю

■ У прохолодному місці, не допускати замерзання.
■ Зберігати тільки в пластикових ємностях.

Зберігання

Застосування

Поверхня повинна бути міцною, сухою, мати здатність до навантажень, не містити забруднень
та розділяючих речовин.

Придатні основи

Нові штукатурки груп розчинів P I, Р ІІ та Р ІІІ:
Дотримуватися часу висихання нової штукатурки перед покриттям, у групи розчинів P I не
менше 4 тижнів, у груп розчинів P II і P III не менше 2 тижнів. Видалити спечену кірку за
допомогою Histolith® Fluat.

Підготовка основи
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Старі непофарбовані штукатурки і старі мінеральні поверхні:
Ретельно очистити поверхню. Видалити покриття, що не володіють здатністю до навантажень.
Нанести покриття ґрунтовки матеріалом Histolith® Silikat-Fixativ, розведеним водою в пропорції
від 2: 1 до 1: 1 в залежності від вбираючої здатності поверхні. На багаторазово ремонтовані,
злегка пошкоджені поверхні (усадочні тріщини), так само, як і на старі штукатурки і зернисті
штукатурки нанести проміжне покриття матеріалом Histolith® Mineralin.

Старі матові покриття з дисперсійних фарб, що володіють здатністю до навантажень:
Ретельно очистити поверхню. Нанести покриття ґрунтовки матеріалом Histolith® Quarzgrund,
розведеним не більше ніж на 10% матеріалом Histolith® Silikat-Fixativ.

Усунення дефектів штукатурки:
Ремонтний розчин повинен за типом і структурі відповідати старої штукатурки. Добре схопитися і
бути затверділим перед фарбуванням. Всі відремонтовані ділянки штукатурки обробляються
матеріалом Histolith® Fluat і миються водою.

Цегляна кладка:
Придатна лише кладка з вбираючої цегли. Високоміцна і клінкерна цегла не придатні. Нанести
пробний шар і перевірити сумісність поверхні з матеріалом. Ретельно очистити поверхню.
Відремонтувати пошкоджені шви. Нанести покриття ґрунтовки матеріалом Histolith® Silikat-
Fixativ, розбавлене водою в пропорції 2: 1-1: 1 в залежності від вбираючої здатності поверхні.
Нанести проміжне покриття матеріалом Histolith® Quarzgrund.

Натуральне каміння:
В якості основи придатні лише натуральні камені, здатні вбирати вологу. Нанести пробне
покриття і перевірити сумісність покриттів. Ретельно очистити поверхню. Видалити неміцні шари.
Природний камінь з осипом піску зміцнити матеріалом Histolith® Steinfestiger.

Увага:
При нанесенні на природні камені з водорозчинними компонентами вони можуть вицвітати і
покриватися плямами.

Поверхні, уражені грибками і водоростями:
Ділянки, уражені грибками і водоростями помити і почистити водою. Після висихання нанести
матеріал Histolith® Algenentferner і висушити. Для визначення структури покриття необхідна
попередня консультація нашого співробітника відділу продажів або технічного відділу.

На об'єктах, що мають статус пам'яток архітектури, переважно працювати щітками.Метод нанесення

Слабо і рівномірно вбираючі мінеральні поверхні:
Нанести покриття ґрунтовки сумішшю матеріалів складаються з 2 RT Histolith® Außenquarz і 1
RT Histolith® Silikat-Fixativ.
Нанести фінішне покриття матеріалом Histolith® Außenquarz, розведеним не більше ніж на 5%
матеріалом Histolith® Silikat-Fixativ.

Структура покриття

Сильно і нерівномірно вбираючі мінеральні поверхні або поверхні з піщаним осипом:
Нанести покриття ґрунтовки матеріалом Histolith® Silikat-Fixativ, розведеним водою в пропорції
2: 1 - 1: 1 в залежності від вбираючої здатності поверхні. Нанести проміжне і фінішне покриття
матеріалом Histolith® Außenquarz, розведеним не більше ніж на 5% матеріалом Histolith® Silikat-
Fixativ.
На відремонтованих штукатурних поверхнях додатково наноситься проміжне покриття
матеріалом Histolith® Quarzgrund або Histolith® Mineralin.

~250-300 мл/л2на два шари на гладкій поверхні. На шорсткуватих поверхнях відповідно більше.
Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення на об'єкті.

Витрата

Нижня температура при нанесенні:
+8°C для поверхні та навколишнього повітря.

Умови застосування

При 20°C і відносній вологості повітря 65% після 12 годин поверхня суха і готова до
фарбування, після 24 годин стійка до впливу дощу. При більш низьких температурах і більш
високій вологості повітря дані проміжки часу збільшуються.

Період висихання

Інструменти відразу після використання промити водою.Очищення інструментів

Щоб уникнути стиків наносити «мокре по мокрому» за один прохід. Не підходить для
горизонтальних або похилих поверхонь з довготривалим водним навантаженням. Не
застосовувати під дією прямих сонячних променів, при високих температурах, сильному вітрі,
гранично високій вологості повітря, густому тумані, дощі. При необхідності встановлювати
брезентові тенти. Дотримуватися обережності при небезпеці нічних заморозків.

Вказівки

Заходи:
Ділянки, прилеглі до поверхонь, на які буде наноситися покриття, обов'язково вкрити, особливо
це стосується виробів зі скла, кераміки, лакофарбового покриття, клінкерної цегли, природних
каменів, металу і дерева.
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Примітки

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Захищати очі і шкіру від потрапляння матеріалу. При потраплянні в очі або на шкіру негайно

ретельно промити водою.
■ При розпиленні продукту не вдихати пари.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або грунт.
■ Ретельно укрити прилеглі до фарбованих поверхонь ділянки. При потраплянні на лакофарбові

покриття, скло, вироби з кераміки, металу, природних каменів негайно промити водою.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

■ Здавати на повторну переробку тільки порожню тару.
■ Рідкі залишки матеріалів утилізувати як фарби на водній основі,
■ Bисохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутове сміття.

Утилізація

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

M-SK01Код продукту

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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