
Технічна інформація H1009R NOE

Histolith® Bio-Innensilikat
Універсальна дисперсійна силікатна фарба згідно DIN 18 363,
розділ 2.4.1

Опис продукту

Для нанесення високоякісних мінеральних покриттів на внутрішні поверхні будівель, що мають
статус пам'яток архітектури, а також для всього житлового сектору, шкіл, дитячих садків і інших
закладів громадського використання.

Сфера застосування

■ максимальна пропускаюча здатність водяної пари
■ 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

БілийКолірні відтінки

Заводське тонування в багатоколірні відтінки можливе за запитом. Можливе тонування вручну
за допомогою повнотонових і тонувальних фарб Histolith Volltonfarben SI. При тонуванні вручну
необхідно змішати між собою необхідний обсяг фарби, щоб уникнути відмінності в кольорі.

Тонується автоматично в системі ColorExpress неорганічними колірними пастами. Щоб уникнути
можливих помилок тонування, матеріал необхідно перед нанесенням перевірити на
відповідність кольору. На суміжних поверхнях необхідно використовувати матеріал з однієї
партії.

Глибоко матова (згідно до DIN EN 13 300)Ступінь глянцю

У прохолодному місці, але не на морозі.
Термін зберігання бл. 12 місяців.
Зберігати матеріал тільки в пластиковій упаковці.

Зберігання

■ Вологе витирання: Клас 2, відповідає стійкості до стирання згідно
DIN 53 778.

■ Коефіцієнт контрастності: 1 клас покривної здатності при витраті 6 м2/л
або 150 мл/м2 на один шар.

■ Максимальна величина зерна: Мілке зерно.
■ Щільність: бл. 1,5 г/см3 

Технічна характеристика
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Застосування

Основа повинна бути міцними, зі здатністю до навантажень, чистими, без розділяючих речовин і
сухими.

Придатні основи

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

Підготовка основи

Старі нефарбовані штукатурки розчинної групи P I с, P II і P III, а також старі мінеральні
покриття:
Поверхню ретельно очистити. Видалити неміцні шари. Нанести ґрунтувальне покриття
продуктом Histolith® Silikat-Fixativ, розведеним водою 2:1 або 1:1 в залежності від вбираючої
здатності поверхні.

Старі покриття, виконані матовими дисперсійними фарбами зі здатністю до навантажень:
Поверхню ретельно очистити. Нанести ґрунтувальне покриття продуктами Histolith® Innengrund
або Histolith® Quarzgrund.

Гіпсові штукатурки розчинної групи P IV:
На міцні штукатурки нанести ґрунтувальне покриття Histolith® Innengrund. М'які гіпсові
штукатурки зміцнити за допомогою Histolith® Spezialgrundierung.
Гіпсові штукатурки зі спеченою кіркою відшліфувати, видалити пил, нанести ґрунтувальне
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-
Merkblatt № 12).

Гіпсові будівельні плити:
Нанести ґрунтувальне покриття Histolith® Innengrund.

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

Цегляна кладка:
Ретельно очистити поверхню. Нанести ґрунтувальне покриття Histolith® Innengrund.
На цеглу з водорозчинними елементами нанести ґрунтувальне покриття Caparol Aqua-
Sperrgrund.

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

Нефарбовані грубоволокнисті шпалери:
Фарбування проводиться без попередньої обробки. Для рельєфних і тиснених шпалер необхідно
нанести пробне покриття.

Покриття для стін зі склотканини:
Нанести ґрунтувальне покриття Histolith® Innengrund.

Поверхні з плісянявою:
Змити пліснявий наліт. Після висихання поверхні обробити продуктом Histolith® Algenentferner і
висушити. Для визначення структури покриття потрібна попередня консультація з нашим
співробітником зі збуту або з нашим технічним відділом. До того ж необхідно враховувати
правові та урядові розпорядження (наприклад, приписи для біологічних і хімічно небезпечних
речовин).

Наноситься щіткою, валиком або приладами для безповітряного нанесення Airless.
На об'єкти, що мають статус пам'яток архітектури, рекомендується наносити щіткою.

Метод нанесення

Нанесення за допомогою безповітряного розпилювача Airless:
Кут розпилення: 50 °.
Розпилювач: 0,026 "
Тиск розпилення: 150 - 180 бар

Для нанесення товстого рівномірного шару матеріал можна розбавляти водою максимум на
5%. На контрастні поверхні необхідно попередньо нанести ґрунтувальне покриття продуктом
Histolith® Bio-Innensilikat, розведеним водою на 5%. На нерівномірно вбираючі поверхні
необхідно нанести ґрунтувальне покриття продуктом Histolith® Innengrund.

Структура покриття

Бл. 150 мл/м² на гладкій поверхні, за один робочий прохід, на шорсткій поверхні витрата
відповідно більша. Точна величина витрат визначається при пробному нанесенні на об'єкт.

Витрата

Нижня межа температури при нанесенні покриття:
+ 8 ° C для поверхні і навколишнього середовища.

Умови застосування
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При температурі + 20°C і відносній вологості повітря 65% поверхня висихає і може піддаватися
подальшій обробці через 4-6 годин, поверхня може піддаватися навантаженню через 3 дні. При
більш низькій температурі, а також при більш високій вологості повітря зазначені інтервали часу
збільшуються.

Період висихання

Робочі інструменти промити водою після застосування.Очищення інструментів

Щоб уникнути потьоків та плям наносити в техніці «мокре по мокрому» за один прохід. При
розпилюванні приладами Airless фарбу добре перемішати і просіяти.

Вказівки

Сліди дефектів на поверхні після перефарбовування залежать від багатьох факторів і їх
неможливо уникнути (інструкція BFS 25). На шпаклювальних матеріалах з вмістом гіпсу можуть
з'явитися колірні дефекти. Щоб уникнути даних дефектів рекомендується обробити поверхню
матеріалом Caparol Haftgrund.

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

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 вдихати туман при розпиленні.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію / стічні води і в ґрунт.
■ Навколишні поверхні ретельно закрити. Бризки фарби, що потрапили на лаковані, скляні,

керамічні, металеві поверхні, і поверхні з натуральних каменів відразу змити водою.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

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

Утилізація

для категорії продуктів (кат. А/а): 30 г/л (2010). Даний продукт містить <1 г/л VOC (ЛОC).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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