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Histolith® Emulsionsfarbe
Реверсивна фарба для внутрішніх поверхонь з характером
казеїнових / темперних фарб.

Опис продукту

Фарба Histolith® Emulsionsfarbe була розроблена спеціально для нанесення високоякісних
покриттів і малюнків на внутрішні поверхні будівель, що мають статус пам'яток архітектури.

Сфера застосування

■ оборотні покриття, видаляються водою
■ може багаторазово фарбуватися
■ зі слабким натягом
■ глибоко матова
■ максимальна паропроникність sd <0,02 м
■ висока пропускаюча здатність вуглекислого газу
■ не містить розчинників
■ завдяки особливій рецептурі запобігає зростанню плісняви та грибків

Властивості

Реверсивна емульсія на основі клею/ПУ/ацетату, а також мінеральні пігменти і наповнювачі.В’яжуче

10 лУпаковка/Розмір тари

Білий
Заводське тонування в багатоколірні відтінки можливо за запитом. Тонується автоматично в
системі ColorExpress.

Колірні відтінки

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

Для виробництва лазурей використовується спеціальне реверсивне в'яжуче Histolith® Emulsion.Додаткові продукти

Застосування

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

Придатні основи

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.

Підготовка основи

Старі нефарбовані штукатурки розчинної групи P I, P II і P III, а також старі мінеральні
покриття:
Поверхня ретельно очистити. Видалити неміцні шари. Штукатурки з піщаним осипом зміцнити за
допомогою Histolith® Spezialgrundierung.

Старі покриття, виконані матовими дисперсійними фарбами зі здатністю до навантажень:
Поверхню ретельно очистити. Нанести ґрунтувальне покриття фарбою Histolith® Emulsionsfarbe,
розведеною водою максимум на 10%.
Глянцевим поверхням надати шорсткості за допомогою шліфування. Нанести ґрунтувальне
покриття Capagrund Universal.
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Гіпсові штукатурки розчинної групи PIV і будівельний гіпс:
М'які гіпсові штукатурки зміцнити за допомогою Histolith® Spezialgrundierung. Гіпсові штукатурки
зі спеченою кіркою відшліфувати, видалити пил, нанести ґрунтувальне покриття Histolith®
Spezialgrundierung.

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

Поверхні з цвіллю:
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 короткими рухами. Для декоративних технік використовуються кельми,
губки, ганчірки і т.п.

Метод нанесення

Ґрунтувальне покриття:
Ґрунтувальне покриття розбавляється водою максимум на 10%. Стерті, крейдисті або сильно
вбираючі поверхні попередньо зміцнити продуктом Histolith® Spezialgrundierung.

Структура покриття

Фінішне покриття:
Фарба Histolith® Emulsionsfarbe, розбавлена водою максимум на 5%.

Лесуюче покриття:
Виходять при розведенні фарби Histolith® Emulsionsfarbe емульсією Histolith® Emulsion.
Співвідношення змішування необхідно з'ясовувати шляхом пробних нанесень.

бл. 150 мл/м² на один шар на гладкій поверхні, 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

При температурі + 20°C і відносній вологості повітря 65% поверхня суха і може піддаватися
подальшій обробці через 4 - 6 годин. 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 потьоків, рекомендовано наносити в техніці «мокре по мокрому» за один прохід.Вказівки

Примітки

■ Містить оксид цинку (цинкові білила).
■ Отруйний для водних організмів, у водоймах може надавати шкідливий вплив.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При потраплянні в очі відразу ж ретельно промити їх чистою водою і звернутися до лікаря.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію, стічні води і в ґрунт.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

■ Для утилізації тільки порожні ємності.
■ Рідкі матеріали можуть бути утилізовані, як відходи фарб на водній основі.
■ Bисохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або як побутове сміття.

Утилізація

Для продукту даної категорії (кат. А/а): 30 г/л (2010).
Даний продукт містить <1 г/л VOC (ЛОС).

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-DF01Код продукту

Телефон:+38 (044) 379 06 91
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e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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