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Histolith® Halböl
Ґрунтувальний засіб для деревини та нелужних штукатурок, а
також для штукатурного гіпсу.

Опис продукту

Ґрунтувальний засіб для деревини та нелужних штукатурок, а також для штукатурного гіпсу.Сфера застосування

■ висока проникаюча здатність
■ гарна зміцнювальна дія
■ надає адгезію для подальшого нанесення покриттів фарбами на основі льняної олії

Властивості

Льняна олія, розчинник без вмісту ароматичних сполук.В’яжуче

1 л, 2,5 лУпаковка/Розмір тари

БезбарвнийКолірні відтінки

У прохолодному місці. Ємності тримати щільно закритими.Зберігання

■ Щільність: бл. 0,84 г/см³Технічна характеристика

Застосування

Поверхні повинні бути міцними, зі здатністю до навантажень, сухими, вбираючими, чистими, без
розділяючих речовин. Необхідно дотримуватися положень на надання підрядно-будівельних
послуг VOB, частина C, DIN 18 363, розділ. 3

Придатні основи

Дерев'яні поверхні без покриття:
Нові дерев'яні деталі:
Відшліфувати у напрямку волокон, ретельно очистити і видалити виступаючі речовини
(наприклад, смолу).

Підготовка основи

Старі, обвітрені дерев'яні поверхні:
Відшліфувати до поверхні зі здатністю до навантажень або вирівняти за допомогою циклювання
і ретельно очистити. Вологість деревини не повинна перевищувати 13% для точних за розміром
дерев'яних елементів і 15% для обмежено точних і неточних за розміром дерев'яних елементів.

Нелужні штукатурки і штукатурний гіпс:
Почистити поверхню, видалити пил. Видалити неміцні шари. При необхідності виконати ремонт
за допомогою аналогічного розчину / штукатурного гіпсу, дати поверхні добре висохнути.

Нанести матеріал пензлем у напрямку волокон деревини густим шаром, потім відразу
вирівняти, щоб на поверхні не було надлишків матеріалу.

Метод нанесення

Обмежено точні і неточні за розміром дерев'яні елементи:Структура покриття

Просочення:
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Деревина дуба (всередині і зовні): Histolith Halböl

Хвойні породи (всередині): Histolith Halböl

Хвойні породи (зовні): Capalac Holz-Imprägniergrund

Ґрунтувальне покриття: Histolith Leinölfarbe

Проміжне покриття: Histolith Leinölfarbe

Фінішне покриття: Histolith Leinölfarbe

Нелужні штукатурки, штукатурний гіпс (всередині):

Ґрунтування: Histolith Halböl

Покриття: Histolith Emulsionsfarbe

бл. 100–150 мл/м2 на один шар в залежності від вбираючої здатності поверхні. Точна витрата
визначається при пробному нанесенні на об'єкті.

Витрата

Нижня межа температури при нанесенні покриття:
+ 10 °C для матеріалу, поверхні та повітря.

Умови застосування

При 20 ° C і відносній вологості повітря 65% поверхню можна обробляти через 12 годин.Період висихання

Після застосування почистити інструменти уайт-спіритом.Очищення інструментів

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не вдихати пар / аерозоль. Не допускати попадання в
очі, на шкіру або на одяг. Не викидати в навколишнє середовище. Використовуйте засоби
індивідуального захисту. При ковтанні: прополоскати рот. Не викликати блювоту.
Паспорт безпеки надається на вимогу для професійних користувачів.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Ганчірки, просочені цим матеріалом, можуть самозайматися через вміст лляної олії. Після
роботи ганчірки / ганчір'я завжди потрібно зберігати в щільно закритій жерстяній тарі або перед
викиданням висушити на повітрі в розгорнутому стані.

Здавати в утилізацію тільки порожню упаковку. Упаковку з залишками продукту здавати в пункт
збору старих лаків.

Утилізація

Для категорії продуктів (кат. A/h): 750 г/л (2010). даний продукт містить 380 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-LL05Код продукту

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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