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Histolith® Silikat-Kratzputz
Готова до використання силікатна штукатурка для
зовнішнього застосування.

Опис продукту

Histolith® Silikat-Kratzputz підходить для атмосферостійких штукатурок з фізико-механічними
властивостями.

Сфера застосування

■ водостійка
■ паропроникна
■ не термопластична
■ зі слабким напруженням

Властивості

Силікат калію, світлі мінеральні пігменти, мінеральні наповнювачі, акрилова смола (<5%)В’яжуче

25 кгУпаковка/Розмір тари

Білий
За бажанням можливе заводське тонування в різні відтінки.
Самостійне тонування можливе з Histolith Volltonfarben SI з додаванням макс. 3%.

Колірні відтінки

Завдяки використанню натуральних наповнювачів можливі зміни відтінку. Тому потрібно
використовувати матеріал з одним і тим же виробничим номером на суміжних поверхнях або
змішувати матеріал різних виробничих партій один з одним.

Тонований матеріал може, в залежності від погоди, стати мутним. Це не функціональний дефект
і не є приводом для рекламацій. Щоб уникнути неоднорідностей кольору, кольорові поверхні
штукатурки додатково обробляються за допомогою Histolith®Außenquarz.

МатовийСтупінь глянцю

У прохолодному і сухому місці, але без заморозків.
Захищати від прямого сонячного світла.

Зберігання

■ Максимальна величина зерна:
Максимальна величина
зернаМаксимальна величина
зернаМаксимальна величина зерна

Розмір зерна при постачанні:
Histolith® Silikat-Kratzputz K15: 1,5 мм
Histolith® Silikat-Kratzputz K20: 2,0 мм
Histolith® Silikat-Kratzputz K30: 3,0 мм

Технічна характеристика

Застосування

Поверхні повинні бути міцними, стабільними, без бруду, без розділяючих речовин і сухими.
Дотримуйтесь Правил виконання підрядно-будівельних робіт, частина C, DIN 18 363, пар. 3.

Придатні основи
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Нові штукатурки будівельних розчинів PIc, PII і PIII:
Дотримуйтесь часу висихання нової штукатурки перед нанесенням покриття, для групи розчинів
PI не менше 4 тижнів, для будівельних розчинів
PII і PIII не менше 2 тижнів. Видаліть спечену кірку за допомогою Histolith® Fluat. Нанесіть
ґрунтувальне покриття з Histolith® Quarzgrund.

Підготовка основи

Старі незабарвлені штукатурки і старі покриття:
Добре очистіть поверхню. Видаліть менш тверді шари. Нанесіть ґрунтувальне покриття з
силікатним фіксатором Histolith®, розведеним водою у співвідношенні від 2: 1 до 1: 1, в
залежності від вбираючої здатності поверхні. Проміжне покриття з Histolith® Quarzgrund.

Старі життєздатні матові емульсійні фарби:
Добре очистіть поверхню. Нанесіть ґрунтувальне покриття допомогою Histolith® Quarzgrund,
розведеним макс. 10% Histolith® Silikat-Fixativ.

Ретельно перемішайте вміст контейнера. При необхідності, розбавте з макс. 2% Histolith®
Silicate Fixative для підбору консистенції.

Підготовка матеріалу

Нанесіть покриття за допомогою шпателя з нержавіючої сталі або підходящої тонкої штукатурної
розпилювальної машини на товщину зерна. Відразу ж після цього використовуйте пластикову
кельму, щоб розподілити матеріал рівномірно по поверхні.
Вибір інструмента впливає на шорсткість поверхні, тому завжди працюйте одними і тими ж
інструментами. Крім того, суцільні поверхні повинні бути виконані одним і тим же майстром.

Метод нанесення

При розпиленні обираний діаметр залежить від розміру зерна. Робочий тиск 3-4 бар.
Обов'язково дотримуйтеся рівномірного застосування матеріалу, уникайте перекриття шарів.

■ Histolith® Silikat-Kratzputz K15: 
бл. 2,5 кг/м²

■ Histolith® Silikat-Kratzputz K20: 
бл. 2,7 кг/м²

■ Histolith® Silikat-Kratzputz K30:
бл. 4,0 кг/м²

Витрата

Це стандартні значення без втрати маси і усадки. Точні значення повинні визначатися пробними
нанесеннями на відповідному об'єкті.

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

Умови застосування

При 20 ° C і відносній вологості повітря 65% через 12 годин поверхня суха, через 24 години
стійка до дощу.
При низькій температурі і підвищеній вологості період висихання збільшується.

Період висихання

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів

Для уникнення видимих   стиків на поверхні, наносити матеріал методом "мокре по мокрому".
Не підходить для горизонтальних або похилих поверхонь з навантаженнями води.
Не використовуйте під прямими сонячними променями, високими температурами, сильним
вітром, надзвичайно високою вологістю, туманом, дощем. При необхідності встановіть
будівельні підмостки або брезенти. Остерігайтеся ризику нічного морозу.

Вказівки

Захисні заходи:
Обережно покривайте поверхні навколо покриваються поверхонь, особливо скло, кераміку,
фарб, клінкер, натуральні камені, метал і дерево.
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Примітки

Шкідливо для водних організмів, може впливати на водне середовище.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
При потраплянні в очі негайно промити великою кількістю води і звернутися за медичною
допомогою. Після контакту зі шкірою негайно промийте великою кількістю води з милом.
Не допускайте потрапляння в каналізацію / воду або грунт.
Захистіть очі і шкіру від бризок. У разі проковтування негайно зверніться до лікаря, так як
кишкова флора може бути порушена. При застосуванні не вдихайте аерозольний туман.
Обережно покрийте поверхні фарби. Негайно витріть бризки фарби з поверхонь зі скла,
кераміки, металу і натурального каменю.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Тільки порожні контейнери для переробки. Залишки рідкого матеріалу можна утилізувати як
відходи на основі води, висушені залишки матеріалу у вигляді затверділих фарб або побутових
відходів.

Утилізація

M-SK01 FКод продукту

див. паспорт безпеки.Детальні вказівки

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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