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Histolith® Mineralin
Заповнююче ґрунтувальне, проміжне і фінішне покриття на
силікатній основі згідно DIN 18 363, розділ 2.4.1 для зовнішніх і
внутрішніх поверхонь, з подвійним окремнінням.

Опис продукту

Для заповнюючих, вирівнюючих структуру та усадочні тріщини зовнішніх і внутрішніх покриттів.Сфера застосування

■ світлостійка мінеральна пігментація,
■ для ремонту усадкових тріщин,
■ висока атмосферостійкість,
■ високий захист від дощу, водовідштовхувальні властивості, величина w = 0,09 кг/м2√год,
■ максимальна паропроникність, величина sd <0,015 м,
■ висока пропускаюча здатність вуглекислого газу,
■ містить кварцеві добавки, які беруть участь в окремнінні, відповідно подвійне окремніння,
■ не горюча, згідно DIN 4102

Властивості

Рідке калієве скло, світлостійкі мінеральні пігменти, мінеральні наповнювачі, акрилова смола
(<5%).

В’яжуче

20 кгУпаковка/Розмір тари

білийКолірні відтінки

Заводське тонування в багатоколірні відтінки можливе за запитом. Тонування можливе
автоматично в системі Color-Express неорганічними колірними пастами. Також можливе
тонування в ручну за допомогою повнотонових і тонувальних фарб Histolith Volltonfarben SI до
10%. При додаванні більшої кількості не досягається бажана структура і наповнення.

Глибоко-матоваСтупінь глянцю

У прохолодному місці, але не на морозі. Зберігати матеріал тільки в пластиковій упаковці.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,7 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Поверхні повинні бути міцними, сухими, чистими, без розділяючих речовин та зі здатністю до
навантажень.

Придатні основи
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Зовнішні поверхні
Нові штукатурки розчинної групи P I, P II і P III:
Дотримуйтесь часу висихання для нових штукатурок перед нанесенням покриття. Для розчинної
групи P I мінімум 4 тижні, для розчинних груп P II і P III мінімум 2 тижні. Спечену кірку видалити
продуктом Histolith® Fluat.

Старі нефарбовані штукатурки і старі мінеральні покриття:
Ретельно почистити поверхню. Видалити неміцні шари. Нанести покриття ґрунтовки продуктом
Histolith® Silikat-Fixativ, розведеним водою 2: 1 або 1: 1 в залежності від вбираючої здатності
поверхні.

Підготовка основи

Усунення дефектів штукатурки:
Ремонтний розчин повинен відповідати за своїм типом і структурою старій штукатурці.
Відремонтовані ділянки повинні добре схопитися і висохнути перед подальшою обробкою. Всі
відремонтовані ділянки покрити продуктом Histolith® Fluat і промити.

Цегляна кладка:
В якості поверхні підходить тільки цегла з високою вбираючою здатністю. Високоміцна і
клінкерна цегла не підходить. Нанести пробне покриття на ділянку і перевірити сумісність
поверхні з матеріалом. Ретельно очистити поверхню. Закласти пошкоджені шви розчинів.
Нанести покриття ґрунтовки продуктом Histolith® Silikat-Fixativ, розведеним водою 2: 1 або 1: 1 в
залежності від вбираючої здатності поверхні.

Натуральний камінь:
В якості поверхні підходить тільки вбираючий природний камінь. По можливості нанести пробне
покриття на ділянку і перевірити сумісність поверхні з матеріалом. Ретельно очистити поверхню.
Видалити неміцні шари. Натуральний камінь з піщаним осипом зміцнити продуктом Histolith®
Steinfestiger.

Увага:
У натурального каменю з водорозчинними компонентами, компоненти можуть вицвітати на
поверхні і утворювати плями.

Поверхні з грибковим або водоростевим нальотом:
Поверхні з грибковим або водоростевим нальотом очистити мокрим способом. Після висихання
поверхні обробити продуктом Histolith® Algenentferner і висушити. Для визначення структури
покриття потрібна попередня консультація з нашим менеджером зі збуту або нашим технічним
відділом.

Внутрішні поверхні
Нові штукатурки розчинної групи P I, P II і P III:
Залишити до повного висихання на 2-4 тижні. Спечену кірку видалити продуктом Histolith® Fluat.

Гіпсові штукатурки розчинної групи P IV:
На міцні штукатурки нанести ґрунтуюче покриття Histolith® Innengrund. М'які гіпсові штукатурки
зміцнити за допомогою Histolith® Spezialgrundierung. Гіпсові штукатурки зі спеченого кіркою
відшліфувати, видалити пил, нанести ґрунтуюче покриття Histolith® Spezialgrundierung. Після
повного висихання нанести проміжний шар Histolith® Innengrund.

Гіпсокартонні плити:
Відшліфувати стики на гіпсокартоні. Нанести ґрунтувальне покриття Histolith® Innengrund. М'які
гіпсокартонні плити зміцнити за допомогою Histolith® Spezialgrundierung. Потім нанести
ґрунтувальне покриття Histolith® Innengrund. На плити з водорозчинними елементами нанести
ґрунтувальне покриття Caparol Aqua- Sperrgrund (дотримуйтесь вказівок інструкції BFS №12).

Гіпсові будівельні плити:
Нанести ґрунтувальне покриття Histolith® Innengrund.

Бетон:
Видалити будь-які залишки розділяючих речовин.

Цегляна кладка:
Ретельно очистити поверхню. Відремонтувати пошкоджені шви розчинів. На цеглу з
водорозчинними елементами нанести ґрунтувальне покриття Caparol Aqua-Sperrgrund.

Старі покриття матовими дисперсійними фарбами зі здатністю до навантажень:
Поверхню ретельно очистити.

Покриття клейовими фарбами:
Ретельно змити. Нанести ґрунтувальне покриття Histolith® Spezialgrundierung.

Поверхні з цвіллю:
Змити наліт плісняви. Після висихання поверхні обробити продуктом Histolith® Algenentferner і
висушити. Для визначення структури покриття потрібна попередня консультація з нашим
співробітником в представництві або нашим технічним відділом.

На об'єкти, що мають статус пам'яток архітектури, рекомендується наносити щіткою.Метод нанесення

Структура покриття:Структура покриття

Слабо та рівномірно вбираючі мінеральні поверхні:
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Ґрунтувальне і фінішне покриття, розбавлене максимум на 5% продуктом Histolith®  Silikat-Fixativ.

Сильно і нерівномірно вбираючі мінеральні поверхні або поверхні з піщаним осипом:

■ Ґрунтуюче покриття наноситься продуктом Histolith® Silikat-Fixativ, розведеним водою в
пропорції 2: 1 або 1: 1 в залежності від вбираючої здатності поверхні.

■ Проміжне покриття наноситься продуктом Histolith® Mineralin, розведеним максимум на 5%
Histolith® Silikat-Fixativ.

■ Фінішне покриття наноситься продуктом Histolith® Mineralin, розведеним максимум на 5%
Histolith® Silikat-Fixativ.

В якості альтернативи можна наносити фінішне покриття продуктом Histolith® Außenquarz, для
внутрішніх поверхонь Histolith® Bio Innensilika або Histolith® Raumquarz

Нанесення шпателем:
Histolith® Mineralin змішати з Histolith® Schlämmquarz довівши розчин до консистенції для
нанесення шпателем (додавання близько 30% Histolith® Schlämmquarz). Наносити шпателем
або кельмою. Поверхня після затвердіння відшліфувати.

Бл. 400 - 500 г/м² на гладкій поверхні, на шорсткій поверхні витрата відповідно більше. Точна
величина витрат визначається при пробному нанесенні на об'єкт.

Витрата

Температура при нанесенні:
+ 8°C для поверхні та навколишнього середовища.

Умови застосування

При температурі + 20 ° C і відносній вологості повітря 65% поверхня висихає через 12 годин і
може піддаватися наступній обробці, через 24 години покриття стає стійким до впливу дощу.
При більш низькій температурі, а також при більш високій вологості повітря зазначені інтервали
часу збільшуються.

Період висихання

Робочі інструменти промити водою після використання.Очищення інструментів

Щоб уникнути патьоків наносити в техніці «мокре по мокрому» за один прохід. Не підходить для
горизонтальних і похилих поверхонь, що піддаються впливу води. Не наносити при прямих
сонячних променях, високій температурі, сильному вітрі, дуже сильній вологості повітря, туману,
дощу. При необхідності встановити захисну сітку. Не наносити матеріал в разі можливих нічних
заморозків.

Заходи щодо захисту суміжних поверхонь:
Навколишні поверхні ретельно закрити, це особливо стосується скляних, керамічних, лакованих,
металевих, дерев'яних поверхонь і поверхонь з клінкерної цегли, натурального каменю.

Вказівки

Примітки

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Берегти очі і шкіру від бризок фарби. При потраплянні в очі і на шкіру відразу ж ретельно

промити чистою водою.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію / стічні води і в грунт.
■ Навколишні поверхні ретельно закрити. Змити бризки з лакованих, скляних, керамічних,

металевих, кам'яних поверхонь.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Для утилізації тільки порожні ємності. Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи фарб на
водній основі, а висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або як побутове сміття.

Утилізація

M-SK01Код продукту

Для продуктів даної категорії A / а: 30 г / л з 2010 року. Цей продукт містить максимально 10 г / л
ЛОС.

Інше маркування

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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