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Histolith® Renovierspachtel
Мінеральний дрібнозернистий розчин для усунення дефектів
штукатурки на зовнішніх і внутрішніх поверхнях.

Опис продукту

Histolith® Silikat-Renovierspachtel застосовується для усунення дефектів штукатурки і для
вирівнюючого шпатлювання. З укладанням тканини може застосовуватися також для санації
оштукатурених поверхонь з тріщинами.

Сфера застосування

■ мінеральний, клас розчинів PII
■ висока проникність для водяної пари
■ не набухає
■ може затиратися войлоком в мокрому стані
■ дрібнозернистий, максимальна величина зерна 0,5 мм
■ коефіцієнт опору дифузії водяної пари μ <12
■ може наноситися вручну і механізовано

Властивості

Мінеральні в'яжучі згідно DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 і мінеральні добавки згідно DIN EN 13139.В’яжуче

Мішки по 25 кгУпаковка/Розмір тари

Природний білий.Колірні відтінки

У сухому місці мінімум 6 місяців, протягом 6 місяців містить невелику кількість хроматов.Зберігання

Застосування

Основи повинні бути міцними, сухими, без забруднень і розділяючих речовин, володіти
здатністю до навантажень.

Придатні основи

Штукатурки з несучою здатністю класу розчинів P II і P III:
Ретельно очистити поверхню. Видалити неміцні шари.
На штукатурки з піщаним осипом нанести ґрунтувальне покриття з продукту Histolith® Silikat-
Fixativ, розведеного водою в пропорції 2: 1 або 1: 1 в залежності від вбираючої здатності
поверхні.

Підготовка основи

Оштукатурені поверхні з тріщинами:
Можна наносити тільки на штукатурки зі статичними тріщинами. Не можна наносити на
оштукатурені поверхні з активними динамічними тріщинами. При необхідності відбити
порожнечі, заповнити дефекти продуктом Histolith® Renovierspachtel, більш глибокі відколи (> 20
мм) закрити Histolith® Trass-Porengrundputz.

Старі покриття зы здатністю до навантажень:
Ретельно очистити поверхню. Нанести ґрунтувальне покриття Putzgrund 610.
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Histolith® Renovierspachtel замішується вручну або за допомогою будь-яких поширених машин
для штукатурок. При замішуванні вручну залишити тістоподібний матеріал для набухання
приблизно на 5 хвилин, потім ще раз швидко перемішати і при необхідності довести до потрібної
консистенції, додавши води.

Підготовка матеріалу

■ Витрата води: бл. 5-6 л на мішок
■ Час нанесення: бл. 90 хвилин при температурі 20 ° C і відносній вологості повітря 65%.

■ Матеріал наноситься кельмою з нержавіючої сталі або спеціальними машинами для
штукатурки. Після вирівнювання і швидкого схоплювання затерти войлоком або зарівняти
кельмою з нержавіючої сталі. Максимальна товщина шару за одне нанесення становить при
нанесенні на всю поверхню 10 мм, на окремі дефектні ділянки - 20 мм.

■ Укладання тканини: нанести Histolith® Renovierspachtel шаром товщиною бл. 4 мм. Укласти
тканину Capatect-Gewebe 650 з перекриттям в 10 см і міцно притиснути. Потім зашпатлювати
всю поверхню шаром бл. 2 мм і вирівняти без нашарувань.

■ Для отримання затертої войлоком поверхні необхідно через 24 години нанести другий шар
товщиною бл. 3 мм і після закінчення короткого періоду схоплювання рівномірно затерти
войлоком.

Метод нанесення

На Histolith® Renovierspachtel можна наносити будь-які фасадні фарби серії Histolith®.
Оштукатурену поверхню попередньо покрити продуктом Histolith® Fluat і додатково промити.

Структура покриття

бл. 1300–1500 г/м² на 1 мм товщини шару (сухий матеріал) в залежності від шорсткості
поверхні. Точні значення витрати визначаються при пробному нанесенні на конкретному об'єкті.

Витрата

Нижня межа температури при нанесенні покриття:
+5 ° C для поверхні і циркуляційного повітря.

Умови застосування

При температурі 20 ° C і відносній вологості повітря 65% наступне покриття можна наносити
через 7 днів.

Період висихання

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів

Заходи щодо захисту суміжних поверхонь:
Прилеглі поверхні необхідно ретельно накрити, особливо це стосується скляних, керамічних,
лакованих, металевих, дерев'яних поверхонь і поверхонь з клінкерної цегли та природного
каменю.

Вказівки

Примітки

■ Реагує, як луг.
■ Викликає подразнення шкіри.
■ Небезпека серйозного ураження очей.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Не допускати попадання в очі і на шкіру. При попаданні в очі відразу ретельно промити

водою і проконсультуватися з лікарем.
■ Під час роботи використовувати спеціальні захисні рукавички і захисні окуляри / захисну

маску.
■ При попаданні в органи травлення негайно звернутися до лікаря і показати йому упаковку

або етикетку.
■ Не вдихати пил.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

На повторну переробку здавати тільки порожні мішки (без залишків матеріалу). Затверділі
залишки матеріалу утилізувати як змішані будівельні відходи і відходи при знесенні.
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