
Технічна інформація H1014R NOE

Histolith® Fassadenkalk
Вапняна фасадна фарба на основі гідроксиду кальцію з
додаванням льняної олії.

Опис продукту

Для автентичних вапняних покриттів для застосування спеціально в галузі охорони пам'яток.
Особливо добре підходить для покриття багатих на вапно штукатурок, а також для ремонту
вбираючих, мінеральних старих покриттів.

Сфера застосування

■ атмосферостійка
■ світлостійка пігментація
■ висока паропроникність, величина sd = 0,03 м
■ без гідрофобізації
■ зі слабким натягом

Властивості

Біле вапно, мінеральні пігменти і наповнювачі, трохи органічних добавок для поліпшення
атмосфероустійкості і застосування (в тому числі льняна олія).

В’яжуче

12,5 лУпаковка/Розмір тари

Білий.Колірні відтінки

Заводське тонування в багатоколірні відтінки можливо за запитом. При нанесенні фінішного
покриття на суміжні поверхні необхідно застосовувати матеріал тільки з однаковим номером
партії або змішувати один з одним матеріали з різних партій.

Можливе тонування вручну за допомогою стійких до вапна тонувальних паст і сухих пігментів.

Сумісність з пігментом перевіряється на пробній ділянці.

Колірна сумісність згідно з інструкцією BFS № 26.

Клас: З

Група: 1

Глибоко матоваСтупінь глянцю

У прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,5 г/см3 Технічна характеристика
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Застосування

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

Придатні основи

Нові штукатурки розчинної групи P I, P II і P III:
Дотримуйтесь часу висихання для нових штукатурок перед нанесенням покриття. Для розчинної
групи P I мінімум 4 тижні, для розчинних груп P II і P III мінімум 2 тижні. Спечену кірку видалити
продуктом Histolith® Fluat. В якості альтернативи можна нанести продукт Histolith® Fassadenkalk
фрескальним способом через 24 години після нанесення штукатурки. При фрескальному
нанесенні затонованих покриттів можуть з'явитися відхилення в колірному відтінку і плями.

Підготовка основи

Старі нефарбовані штукатурки і старі мінеральні покриття:
Ретельно почистити поверхню. Видалити неміцні шари.

Усунення дефектів штукатурки:
Ремонтний розчин повинен відповідати за своїм типом і структурі старій штукатурки.
Відремонтовані ділянки повинні добре схопитися і висохнути перед подальшою обробкою. Всі
відремонтовані ділянки покрити продуктом Histolith® Fluat і промити.

Природний камінь:
В якості поверхні підходить тільки вбираючий вологу природний камінь. По можливості нанести
пробне покриття на об'єкті і перевірити сумісність поверхні з матеріалом. Ретельно очистити
поверхню. Видалити неміцні шари. Натуральний камінь з піщаним осипом зміцнити продуктом
Histolith® Steinfestiger.

Увага:
При нанесенні на натуральний камінь з водорозчинними компонентами вони можуть вицвітати
на поверхні і утворити плями.

Поверхні з грибковим або пліснявим нальотом:
Поверхні з грибковим або пліснявим нальотом очистити мокрим способом. Після висихання
поверхні обробити продуктом Histolith® Algenentferner і висушити. Для визначення структури
покриття потрібна попередня консультація з нашим співробітником по збуту або з нашим
технічним відділом.

Просочення:
При дії сильних дощів стійкість покриття значно поліпшується за допомогою просочення
матеріаломHistolith® Fassadenschutz. Просочення наноситься, найраніше, через 7 днів.

На об'єкти - пам'ятки архітектури, що знаходяться під охороною, рекомендується наносити
матеріали щіткою.

Метод нанесення

Після завершення попередньої обробки поверхні нанести ґрунтувальний і фінішний шар
матеріалом, розбавленим максимум на 10% водою в залежності від вбираючої здатності
поверхні. Сильно і нерівномірно вбираючі поверхні спочатку загрунтуйте продуктом Histolith®
Silikat-Fixativ, розведеним водою в пропорції 2: 1 або 1: 1 в залежності від вбираючої здатності
поверхні.

Структура покриття

Бл. 150 - 200 мл/м² за один прохід 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 висихає через 4 - 6 годин,
подальшу обробку поверхні можна проводити через 24 години, покриття стійке до впливу дощу
через 3 дні. При більш низькій температурі, а також при більш високій вологості повітря
зазначені інтервали часу збільшуються.

Період висихання

Робочі прилади прочистити після застосування водою.Очищення інструментів

Залежно від властивостей поверхні і погодних умов можуть спостерігатися відхилення в
колірному відтінку і з'являтися плями. Рекомендується нанести пробне покриття, в тому числі і
для перевірки сумісності з поверхнею. Для уникнення потьоків наносити в техніці «мокре по
мокрому» за один прохід. Не підходить для горизонтальних і похилих поверхонь, що піддаються
впливу води. Не наносити при прямих сонячних променях, високій температурі, сильному вітрі,
дуже сильній вологості повітря, тумані, дощі. При необхідності встановити захисну сітку. Не
наносити матеріал в разі можливих нічних заморозків.

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

Вказівки
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Примітки

■ Викликає подразнення шкіри, при попаданні на шкіру відразу промити водою.
■ Небезпека серйозного пошкодження очей, при потраплянні в очі відразу ж ретельно промити

їх чистою водою і проконсультуватися з лікарем.
■ Не вдихати пар / аерозоль.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При роботі надягати відповідні захисні рукавички та окуляри / маску.
■ При проковтуванні відразу звернутися до лікаря і пред'явити упаковку або етикетку.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

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

Утилізація

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів

 

Технічна інформація H1014R NOE · Видання: March 2018
Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не
звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов’язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації .  ДП "Капарол Україна" вул.

Алма-Атинська, 35-а · м. Київ · 02092 · Тел. +380 44 379 06 91 · E-Mail: info@caparol.ua · Інтернет-сторінка www.caparol.ua


