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Histolith® Innengrund
Ґрунтувальний матеріал для Histolith®-Innenfarben, що
підвищує адгезію.

Опис продукту

Ґрунтувальне покриття для підвищення адгезії і вирівнювання вбираючої здатності поверхні.Сфера застосування

■ високий ступінь адгезії поверхні
■ вирівнює вбираючу здатність
■ висока паропроникна здатність
■ не містить розчинників

Властивості

Акрилова смола, мінеральні пігменти і наповнювачі.В’яжуче

12,5 лУпаковка/Розмір тари

БілийКолірні відтінки

Тонується за допомогою повнотонових пігментів AVA-Volltonfarben або на замовлення на заводі.
Може тонуватись машинним способом в системі ColorExpress.

Зберігати в прохолодному місці, не допускати замерзання.Зберігання

■ Щільність: ~ 1,7 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Поверхні повинні бути міцними, чистими, сухими, володіти здатністю до навантажень і вільними
від забруднень та розділяючих речовин.

Придатні основи

Нові штукатурки розчинних груп P I, Р ІІ та Р ІІІ:
Сушити 2-4 тижні. Спечені місця видалити матеріалом Histolith® Fluat.

Підготовка основи

Старі нефарбовані штукатурки P I, P II und P III і старі мінеральні покриття:
Ретельно очистити поверхню. Видалити неміцні шари. Штукатурки з піщаним осипом зміцнити за
допомогою Histolith® Silikat-Fixativ, розведеним водою в пропорції від 2:1 до 1:2.

Старі покриття матовими дисперсійними фарбами зі здатністю до навантажень:
Ретельно очистити поверхню.

Гіпсові штукатурки розчинної групи P IV:
М'які гіпсові штукатурки зміцнити матеріалом Histolith® Spezialgrundierung. Гіпсові штукатурки зі
сспеченими місцями відшліфувати, видалити пил, нанести ґрунтувальне покриття Histolith®
Spezialgrundierung.
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Гіпсокартонні плити:
Відшліфувати задирки від шпаклювання. М'які гіпсокартонні плити перед цим закріпити
матеріалом Histolith® Spezialgrundierung. При наявності в плитах водорозчинних вицвітаючих
компонентів наноситься ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Aqua-Sperrgrund (№12
Бюро стандартизації).

Гіпсові будівельні плити:
Наносити покриття без попередньої обробки.

Бетон:
Видалити будь-які залишки відокремлюваних речовин.

Цегляна кладка:
Ретельно очистити поверхню. Відремонтувати пошкоджені шви. При наявності в цеглі
водорозчинних вицвітаючих компонентів наноситься ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol
Aqua-Sperrgrund.

Покриття з клейових фарб:
Ретельно змити. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Histolith® Spezialgrundierung.

Поверхні, уражені пліснявою:
Змити цвіль та плісняву. Після висихання просочити поверхні матеріалом Histolith®
Algenentferner і залишити сохнути. Для визначення структури покриття необхідна попередня
консультація нашого співробітника відділу продажів або технічного відділу.

Пензлем, валиком або розпилювачем за допомогою пристрою для безповітряного розпилення.Структура покриття

~150–200мл/м² на гладкій поверхні. На шорсткуватих поверхнях відповідно більше. Точна
витрата визначається шляхом пробного нанесення на відповідних об'єктах.

Витрата

Нижня межа температур при використанні:
+8°C для поверхні та навколишнього середовища.

Умови застосування

При 20°C і відносній вологості повітря 65% після 4-6 годин поверхня суха, після 12 годин -
готова до фарбування. При більш низьких температурах і більш високій вологості повітря, дані
проміжки часу збільшуються.

Період висихання

Інструменти промити водою відразу після застосування.Очищення інструментів

Примітки

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При потраплянні в очі або на шкіру негайно ретельно промити водою.
■ При нанесенні розпилювачем не вдихати аерозоль.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

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

Утилізація

Для продуктів даної категорії A/а: 30 г/л з 2010 року. Цей продукт містить менеше 1 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-GP01Код 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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