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Histolith® Trass-Kalkputz
Гідравлічна вапняна штукатурка для зовнішньої і внутрішньої
роботи.

Опис продукту

Підходить як штукатурка для кладки для зовнішньої і внутрішньої обробки.Сфера застосування

■ величина зерна 0-4 мм
■ розчинна група P II a
■ міцність на стиск> 2,0 N / мм
■ висока паропроникність μ ок. 10
■ стійка до заморозків
■ придатна до нанесення вручну і машинним способом

Властивості

Природне гідравлічне вапно, трас і мінеральні добавки відповідно до DIN EN 13139.В’яжуче

30 кг мішокУпаковка/Розмір тари

Світло-сірий.Колірні відтінки

У сухому місці не менше 12 місяців з дати виготовлення, 12 місяців з низьким вмістом хромату.Зберігання
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(–) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche

Застосування

Підходить для кладки згідно DIN 1053.
Не підходить для сирої і насиченою солями кладки.
Дотримуватися DIN 18550, Положення про підрядно-будівельні роботи Частина C DIN 18350.

Придатні основи

Поверхні повинні бути чистими, сухими, без розділяючих речовин. Нижній шар штукатурки
повинен бути міцним і шорстким. Ретельно очистіть поверхню. Попередньо змочіть вбираючі
поверхні. Нанесіть штукатурку Histolith® Trass-Vorspritzputz і дайте затвердіти до світлого
кольору.

Підготовка основи

■ Histolith® Trass-Kalkputz наноситься вручну або відповідними машинами
■ Кількість води: бл. 7 л/мішок
■ Час обробки: бл. 120 хвилин

Підготовка матеріалу

Нанесіть матеріал на підготовлену поверхню товщиною 15-20 мм, намочіть поверхню після
нанесення матеріалу. Після достатнього часу висихання можна наносити другий шар
штукатурки одним і тим же матеріалом.
Середня товщина шару повинна бути 20 мм зовні (допустима мінімальна товщина 15 мм) і 15
мм всередині (допустима мінімальна товщина 10 мм).

Метод нанесення
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Зовні необхідно нанесення в один шар. Рекомендується покриття тільки високо
паропроникними фарбами, дисперсійними силікатними фарбами Histolith®
Dispersionssilikatfarben і вапняними фарбами Histolith®Kalkfarben.

Структура покриття

бл. 1,4 кг/м² на один шар.
Точні значення витрати повинні визначатися пробними нанесеннями на відповідному об'єкті.

Витрата

Температура при нанесенні:Умови застосування

для циркулюючого повітря і матеріалу ≥ +5 ° C
Не використовуйте під прямими сонячними променями, дощем або сильним вітром або
відповідно захищайте поверхні.

Час висихання 1 день на товщину шару 1 мм перед наступними нанесеннями. Протягом сухого
сезону оброблені ділянки повинні бути захищені від швидкого висихання.

Період висихання

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів

Примітки

Всі поверхні, що зустрічаються на практиці, і їх підготовка не можуть бути розглянуті в цій
публікації.
Якщо обробляються поверхні, які не вказані тут, необхідно звернутися до наших торгових
представників.

Вступ

Викликає подразнення шкіри. Викликає серйозне пошкодження очей.
Уникайте потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. Використовуйте запропоновані засоби
індивідуального захисту. Уникайте потрапляння в навколишнє середовище. При ковтанні:
Негайно звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру: промити великою кількістю мила і води.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Тільки порожній мішок здавати для переробки. Утилізуйте залишки затверділого матеріалу у
вигляді змішаних відходів будівництва.

Утилізація

ZP1Gis-код

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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