
Технічна інформація H1035R NOE

Histolith® Aqua-Fassadenschutz
Концентрат, що розбавляється водою, для
водовідштовхуючого просочення.

Опис продукту

Для водовідштовхуючого просочення всбираючих мінеральних фасадних поверхонь.Сфера застосування

■ високий ступінь водовідштовхування
■ не впливає на дифузію водяної пари
■ пропускає вуглекислий газ
■ стійкий до лугів і УФ-випромінювання

Властивості

Водна мікроемульсія із силанів і олігомерних силоксанів.В’яжуче

1 лУпаковка/Розмір тари

ПрозорийКолірні відтінки

У прохолодному, захищеному від морозу місці.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,0 г/см³Технічна характеристика

Застосування

Основи повинні бути міцними, сухими, чистими, без розділяючих речовин, володіти здатністю до
навантаження та вбирання вологи. Необхідно дотримуватися положень VOB (Правил виконання
підрядно-будівельних робіт), частини C, DIN 18 363, пункт 3.
Відповідними поверхнями є облицювальна кладка з природного каменю, цегли, силікатної
цегли, бетонного каменю, а також облицювальний бетон і мінеральні покриття.

Придатні основи

Підготувати поверхню відповідними методами, видалити всі забруднення і вільні частинки.
Необхідно виключити можливість зволоження через тріщини, дефектні шви або дірки.
Природний камінь з піщаним осипом необхідно перед просоченням зміцнити за допомогою
Histolith® Steinfestiger.

Підготовка основи

В даному друкованому виданні неможливо розглянути види поверхонь, що зустрічаються на
практиці і способи їх підготовки.

При необхідності обробки поверхонь, що не описані у цій Технічній інформації, необхідно
зв'язатися з нами або з працівниками наших філіалів. Ми завжди готові надати Вам
консультацію по кожному конкретному об'єкту.

1 масову частку концентрату змішати з 9 масовими частками чистої питної води.
Змішуйте рівно стільки матеріалу, скільки ви зможете використати протягом 12 годин.

Підготовка матеріалу

Готовий до нанесення матеріал наноситься пензлем (щіткою), валиком або напиленням. Може
наноситись безповітряним методом зі зниженим тиском. Залежно від вбираючої здатності
поверхні, наноситься багаторазово, як мінімум два рази на техніці «мокре по мокрому".

Метод нанесення
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бл. 20–40 мл/м² концентрату (= бл. 200 - 400 мл/м² замішаного матеріалу) на 1 шар в залежності
від вбираючої здатності поверхні. Точні значення витрати визначаються при пробному нанесенні
на конкретному об'єкті.

Витрата

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

Умови застосування

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів

На світлих поверхнях можливе поглиблення колірного тону.Вказівки

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

Примітки

■ Займиста.
■ Небезпека серйозного ураження очей.
■ Небезпечний для водних організмів, може надавати шкідливий вплив на водойми.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Ємності зберігати щільно закритими в добре провітрюваному місці.
■ Не вдихати пар / аерозоль.
■ При потраплянні в очі відразу ретельно промити водою і проконсультуватися з лікарем.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або в ґрунт.
■ Одягати захисні окуляри / маску.
■ При нещасному випадку або нездужанні звернутися до лікаря (по можливості показати

етикетку). Використовувати тільки в добре провітрюваних зонах.
■ Змішаний з водою матеріал не запалюється, небезпека серйозного ураження очей відсутня,

але розчин може викликати подразнення очей.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

На повторну переробку здавати тільки повністю порожні ємності. Ємності із залишками
продукту здавати в пункт збору старих лаків.

Утилізація

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua
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