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Histolith® Restauriermörtel
Спеціальний штукатурний розчин для ремонту і відновлення
пошкоджених поверхонь з натурального каменю та інших
реставраційних робіт на історичних об'єктах.

Опис продукту

Histolith® Restauriermörtel підходить для ремонту і відновлення пошкоджених поверхонь з
натурального каменю та інших реставраційних робіт на історичних об'єктах.

Сфера застосування

■ мінеральний склад
■ морозостійкий
■ легкий в обробці
■ швидке застигання
■ щільність твердого розчину 28 d: бл. 1900 кг/м³
■ міцність на стискання 28 d: близько 30 Н/мм
■ міцність на вигин 28 d: приблизно 8 Н/мм²
■ міцність на розрив 28 d> 1,5 Н/мм²
■ максимальна величина зерна: 1 мм

Властивості

Мінеральні гідравлічно зміцнюючі в'яжучі і мінеральні добавки.В’яжуче

■ 10 кгУпаковка/Розмір тари

Світло сірий.
Можливе тонування з додаванням макс. 10%. Histolith Volltonfarben SI.
Також за допомогою вапняно-стійких пігментів. Сумісність пігменту повинна визначатися при
нанесенні зразка.

Колірні відтінки

У сухому місці, мін. 6 місяців від дати виготовлення.Зберігання

внутр 1 внутр 2 внутр 3 зовніш 1 зовніш 2

 +   +   +   +   + 

(–) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche

Застосування

Поверхні повинні бути міцними, сухими, вільними від бруду, без розділяючих речовин.Придатні основи

Природний камінь (пісковики, вапняки), цегляна кладка, цементний розчин або бетонна
штукатурка:
Зняти обвітрені шари, при цьому скосити по краю зони ремонту під кутом 45-60 °.
Перед ремонтом сильно вбираючих поверхонь або висячих будівельних деталей, поверхню
зміцнити армуючим шаром (наприклад, з нержавіючої сталі), закріплюючи дюбелями до
поверхні. 
Перед нанесенням розчину на поверхні з кам'яною кладкою зміцнити матеріалом Histolith®
Steinfestiger.
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Histolith®Restauriermörtel перемішати з чистою водою за допомогою електричній мішалки
протягом 2 хвилин (макс. 400 об/хв).

Підготовка матеріалу

Кількість води бл. 20 ваг.-%.
Час обробки: бл. 20 хвилин при 20 °C, при більш низьких або високих температурах час
відповідно скорочується.

Зволожте поверхню. Histolith® Restauriermörtel наносити тонким шаром на вологу поверхню.
Матеріал розгладити кельмою або шпателем. Заповніть особливо глибокі вибоїни в поверхні.
Середня товщина шару: 5 мм.
Максимальна товщина шару за один підхід: 40 мм.

Метод нанесення

Обробка поверхні:
Структурування ділянки ремонту за допомогою розгладжуючого шпателя, губчастої дошки або
іншого відповідного інструменту найкраще робити на стадії затвердіння розчину.
Правильний час обробки сильно залежить від температури навколишнього середовища і тому
має бути визначений заздалегідь на пробній поверхні.

бл. 1600 г/м²/м на шар (сухого матеріалу).Витрата

Температура при нанесенні:
+5 °C до +30 °C для поверхні та повітря.

Умови застосування

При 20 ° C і відносній вологості повітря 65% через 24 годин поверхня суха і готова до нанесення
наступного шару.
При більш низькій температурі і більш високій вологісті повітря час висихання збільшується.
Перед перефарбуванням поверхня повинна бути повністю сухою.

Період висихання

Після використання промити водою.Очищення інструментів

Рекомендується уникати швидкого висихання в результаті сонячного світла, високих температур
або вітру за допомогою відповідної подальшої обробки або захисних заходів.

Вказівки

Нанесення:
Для покриття придатні тільки високо паропроникні матеріали. Рекомендується використовувати
дисперсійні силікатні фарби Histolith® / Sylitol або силіконову фарбу AmphiSilan.

Захисні заходи:
Суміжні поверхні потрібно накривати, особливо впливає скло, кераміка, фарба, клінкер,
натуральний камінь, метал і дерево.

Примітки

Тільки для комерційної продукції, призначеної для обробки.
Викликає подразнення шкіри. Викликає серйозне пошкодження очей. Може подразнювати
дихальну систему. Не вдихайте пари / аерозоль. Не допускайте потрапляння в очі, на шкіру або
на одяг. Використовуйте запропоновані засоби індивідуального захисту. Уникайте потрапляння в
навколишнє середовище. При проковтуванні: Негайно звернутися до лікаря. При контакті зі
шкірою: Промити великою кількістю мила і води.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Використовувати тільки порожні контейнери для переробки. Утилізуйте залишки затверділого
матеріалу у вигляді змішаних відходів будівництва.

Утилізація

ZP 1Gis-код

див. паспорт безпеки.Детальні вказівки

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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