
Технічна інформація H1039R NOE

Histolith® Steinfestiger
Засіб для зміцнення натурального каменю і штукатурок без
гідрофобізації поверхні.

Опис продукту

Для підсилення вбираючої здатності натурального каменю і мінеральної штукатурки на
оброблюваних поверхнях, для зовнішніх робіт.

Сфера застосування

■ чудова зміцнювальна дія
■ висока пропускаюча здатність
■ не впливає на дифузію водяної пари
■ вміст активних речовин становить 100%

Властивості

Ефір кремнієвої кислоти, не містить розчинників.В’яжуче

10 лУпаковка/Розмір тари

ПрозорийКолірні відтінки

Зберігати в сухому прохолодному місці.Зберігання

■ Щільність: ~1,0 г/см³Технічна характеристика

Застосування

Поверхня повинна бути міцною, сухою, володіти здатністю до навантажень та вбирання вологи,
не мати забруднень та розділяючих речовин.

Придатні основи

Піщаник:
Ретельно промити поверхні, видалити вільні елементи.

Підготовка основи

Штукатурки груп розчинів P I, Р ІІ та Р ІІІ:
Ґрунтовно очистити.
Не придатний для вологих і уражених солями поверхонь. У цій публікації неможливо розглянути
всі поверхня, що зустрічаються на практиці та технології їх покриття. Якщо Ви маєте справу з
поверхнями, що не згадані в даній Технічній інформації, слід звернутися до нас або наших
співробітників. 

Наносити кілька разів пензлем або безнапірним обливанням протягом близько
10 хвилин до насичення поверхні. Не допускати залишків матеріалу на поверхні, надлишки
матеріалу змити.

Метод нанесення

На піщанику не більше 500–700 мл/м².Витрата

Витрата сильно залежить від вбираючої здатності і ступеня обвітрювання
поверхні, в особливих випадках витрата може становити> 2 л / м². Точна витрата визначається
шляхом пробного нанесення на об'єкт.
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Температура при використанні:
+ 5 ° C для поверхні і навколишнього повітря.

Умови застосування

При 20 ° C і відносній вологості повітря 65% після 14 днів поверхня готова до фарбування. При
більш низьких температурах і більш високій вологості повітря даний проміжок часу
збільшується.

Період висихання

Інструменти очистити відразу після застосування матеріалом Disbocolor 499 Verdünner.Очищення інструментів

Заходи укриття суміжних поверхонь:
Ділянки, прилеглі до поверхонь, на які буде наноситися покриття, обов'язково вкрити, особливо
це стосується виробів зі скла, кераміки, лакофарбового покриття, клінкерної цегли, природних
каменів, металу і дерева.

Вказівки

Примітки

Продукт призначений тільки для промислового використання.Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

■ Займистий
■ Вдихання парів небезпечне для здоров'я
■ Подразнює очі і органи дихання
■ Шкідлива для водних організмів, при тривалому знаходженні в водоймах може мати

шкідливий вплив
■ Зберігати в недоступному для дітей місці
■ Зберігати щільно закритим, в добре провітрюваному приміщенні.
■ Зберігати далеко від джерел займання
■ Не палити поблизу продукту. Не вдихати пар / аерозоль
■ При потрапляння в очі негайно рясно промити водою і звернутися до лікаря
■ При потрапляння на шкіру негайно промити водою і милом
■ Не допускати потрапляння в каналізацію або водойми і грунт
■ При роботі використовувати захисні рукавички та окуляри / маску
■ У разі нещасного випадку або нездужання негайно викликати лікаря (по можливості надати

цю етикетку)
■ Використовувати тільки в добре провітрюваному приміщенні

Увага:
Захищати очі і шкіру від потрапляння матеріалу. Ретельно укрити прилеглі до фарбованих
поверхонь ділянки. При потраплянні на лакофарбові покриття, скло, вироби з кераміки, металу,
натуральні камені негайно промити водою.

■ Здавати на повторну переробку тільки порожню тару.
■ Тару з залишками матеріалу здати в пункт збору.

Утилізація

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua
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