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Histolith® Raumquarz
Дисперсійна силікатна фарба згідно VOB/C DIN 18363, Розділ
2.4.1 для внутрішніх покриттів, що піддаються високому
навантаженню, 1-й клас вологого витирання.

Опис продукту

Для покриттів, що піддаються високому навантаженню, у внутрішніх приміщеннях об'єктів, що
мають статус пам'яток архітектури, а також для всього житлового сектору, шкіл, дитячих садків
та інших закладів  громадського призначення.

Сфера застосування

■ стійка до високих навантажень
■ стійка до впливу водних дезинфікуючих і миючих засобів
■ висока пропускаюча здатність водяної пари, величина <0,01
■ висока пропускаюча здатність вуглекислого газу
■ не містить розчинників
■ не горить

Властивості

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

В’яжуче

12,5 лУпаковка/Розмір тари

Білий.
На замовлення можливе заводське тонування в багатоколірні відтінки. Можливе тонування за
допомогою повнотонових силікатних пігментів лінійки матеріалів Histolith. При тонуванні вручну,
рекомендуємо змішати загальну кількість матеріалу з метою уникнення різниці в колірних
відтінках. На зв'язані поверхні наносяться кольорові тони тільки однієї партії виробництва.

Колірні відтінки

Матова (згідно DIN EN 13 300)Ступінь глянцю

■ У прохолодному місці, але не допускати замерзання.
■ Стійкість при зберіганні складає ~ 12 місяців.
■ Зберігати тільки в пластикових ємностях.

Зберігання

■ Вологе витирання: Клас 1, відповідає стійкості до витирання згідно DIN
53778

■ Коефіцієнт контрастності: Клас 1, при витраті 7 м2 /л або140 мл/м2  за один прохід.
■ Максимальна величина зерна: Мілке
■ Щільність: ~ 1,4 г/см3 

Технічна характеристика
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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:
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. Нанести ґрунтувальне покриття
матеріалом Histolith® Silikat-Fixativ, розведеним водою в пропорції 2:1 або 1:1 в залежності від
вбираючої здатності поверхні.

Старі покриття матовими дисперсійними фарбами зі здатністю до навантажень:
Ретельно очистити поверхню. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Histolith® Innengrund
або Histolith® Quarzgrund.

Штукатурки груп розчинів P IV:
На міцні штукатурки нанесіть ґрунтувальне покриття за допомогою Histolith® Innengrund. М'яку
гіпсову штукатурку закріпити за допомогою Histolith® Spezialgrundierung. Гіпсову штукатурку
відшліфувати і очистити від пилу, нанести ґрунтувальне покриття за допомогою Histolith®
Spezialgrundierung. Після ретельного просушування нанести при необхідності проміжне покриття
за допомогою Histolith® Innengrund.

Гіпсові плити (гіпсокартонні плити):
Зачистити задирки від шпаклювання. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Histolith®
Innengrund. М'які гіпсокартонні плити закріпити матеріалом Histolith® Spezialgrundierung.
Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Histolith® Innengrund. При наявності в плитах
водорозчинних вицвітаючих компонентів наноситься ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol
Aqua-Sperrgrund (коректний №12 Бюро стандартизації).

Гіпсові будівельні плити:
Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Histolith® Innengrund.

Бетон:
Видалити будь-які залишки розділяючих речовин. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом
Histolith® Innengrund.

Цегляна кладка:
Ретельно очистити поверхню. Відремонтувати пошкоджені шви. Цеглу з водорозчинним
складом обробити за допомогою Caparol Aqua-Sperrgrund.

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

Незабарвлені шпалери:
Без попередньої обробки. При рельефних- і тиснених шпалерах з паперу нанести пробне
покриття.

Настінні покриття з склотканини:
Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Histolith® Innengrund.

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 відділу продажів або співробітника технічного відділу. Дотримуватися при
цьому законодавчих та відомчих розпоряджень і норм (наприклад, постанови про порядок
поводження із біологічними і небезпечними речовинами).

Щіткою, валиком або розпилювачем за допомогою пристрою для безповітряного розпилення.
На об'єктах, що мають статус пам'яток архітектури, рекомендується працювати щітками.

Метод нанесення

Густий матеріал повинен бути розбавлений на 5% водою.Розбавлення

На контрастні поверхні необхідно попередньо нанести ґрунтувальне покриття матеріалом
Histolith® Raumquarz, розбавленим водою на 5%. На нерівномірно вбираючі поверхні нанести
ґрунтувальне покриття матеріалом Histolith® Innengrund.

Структура покриття

■ ~140 мл/м² на гладкій поверхні за один прохід.
■ На шорстких поверхнях відповідно більше.
■ Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Витрата

Нижня межа температур при використанні:
+ 8°C для поверхні і навколишнього повітря.

Умови застосування

При 20 ° C і відносній вологості повітря 65% після 4-6 годин поверхня суха і готова до
фарбування, після 3 днів стійка до навантажень.
При більш низьких температурах і більш високій вологості повітря, дані проміжки часу
збільшуються.

Період висихання

Робочі інструменти промити водою після використання.Очищення інструментів
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Щоб уникнути утворення стиків на поверхні, потрібно наносити покриття методом "мокрим на
мокре" за один прохід. При безповітряному розпиленні добре перемішати і процідити фарбу.
Розведення на місцях ремонту поверхні залежать від багатьох факторів, і тому неминучі
(інструкція № 25 Бюро стандартизації). На шпаклювальних матеріалах, що містять гіпс, це може
призводити до розведень на фарбі. Повноцінне проміжне покриття матеріалом Histolith
Innengrund зменшує цей ризик.

Вказівки

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

Примітки

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

ретельно промити водою.
■ При використанні пульверизатора не вдихати пари.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.
■ 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 відходи фарб на водній основі
■ Bисохшіе залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутові відходи

Утилізація

Для продуктів даної категорії A/а: 30 г/л з 2010 року. Цей продукт містить менше 1 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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