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Histolith Sanopas-Holzrisspaste
Паста для тріщин в дерев'яних поверхнях на основі льняної
олії.

Опис продукту

Для заповнення тріщин і поглиблень в неточних за розміром дерев'яних будівельних елементах.
Особливо підходить для дерев'яного фахверку.

Сфера застосування

■ схожі на деревину властивості
■ хороша адгезія
■ еластична

Властивості

Льняна олія, натуральні волокна, мінеральні наповнювачі.
Паста Histolith Sanopas-Holzrisspaste не містить синтетичних матеріалів.

В’яжуче

500 г, 10 кгУпаковка/Розмір тари

Коричневий.Колірні відтінки

У прохолодному місці.
Зберігати ємність щільно закритою. Після відкриття упаковки решту матеріалу необхідно закрити
поліетиленовою плівкою.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,7 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Неточні за розміром дерев'яні будівельні елементи, наприклад, дерев'яний фахверк,
облицювання, паркани і т.п.

Придатні основи

Видалити пошкоджену стару деревину і механічно почистити краї тріщин. Нанести на краї тріщин
ґрунтовку Histolith Halböl.

Підготовка основи

Застосування:
Перед застосуванням ретельно перемішати. Матеріал густим шаром укласти в тріщину або
поглиблення врівень з поверхнею за допомогою вузького шпателя. Виступаючий матеріал зняти
шпателем до рівної поверхні.

Метод нанесення

Рекомендації:
На пасту Histolith Sanopas-Holzrisspaste можна наносити покриття льняною фарбою Histolith
Leinölfarbe або фарбою Capadur Color Wetterschutzfarbe. При світлих колірних тонах потрібне
ґрунтування матеріалом Capalac GrundierWeiß.

Структура покриття

бл. 1700 г/дм3Витрата

Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні:
мінімум +10 оС.

Умови застосування
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При температурі + 20 °C та відносній вологості повітря 65 % поверхня може піддаватися
подальшій обробці через 3 дні.

Період висихання

Після застосування почистити інструменти уайт-спіритом.Очищення інструментів

Матеріал не підходить для поверхневого шпаклювання. Для повного висихання матеріалу
потрібно більше 4 тижнів. Протягом цього часу необхідно берегти поверхню від механічних
пошкоджень.

Увага:
Через вміст лляної олії існує небезпека самозаймання ганчірок, забруднених пастою Histolith
Sanopas-Holzrisspaste. Тому їх завжди необхідно зберігати в щільно закритій жерстяної упаковці,
а перед викиданням висушити на свіжому повітрі в розгорнутому стані.

Вказівки

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх водою. Не
допускати потрапляння в каналізацію, стічні води або в грунт.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Здавати в утилізацію тільки порожню упаковку. Упаковку з залишками матеріалу здати в пункт
збору старих лаків.

Утилізація

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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