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Histolith® Kristallin-
Farbkomponente
Двокомпонентна силікатна фарба відповідно до Порядку
надання підрядно-будівельних послуг VOB, частина C, DIN
18363, розділ 2.4.1

Опис продукту

Матеріали лінійки Histolith® Kristallin особливо добре підходять для ремонту історичних будівель,
тому що при нанесенні цього продукту виходять схожі вапняні, особливо стійкі покриття з
будівельно-фізичними перевагами.

Сфера застосування

Двокомпонентна силікатна система без органічних добавок з високою атмосферостійкістю і
насиченим кольором. Лінійка Histolith® Kristallin володіє також такими особливостями:

Властивості

■ світлостійка мінеральна пігментація
■ висока пропускаюча здатність водяної пари sd <0,01 м
■ висока пропускаюча здатність вуглекислого газу
■ тривала силікатизація з поверхнею
■ не набухає
■ не горючий згідно DIN 4102
■ стійкий до змивання і стирання
■ не містить розчинників
■ w-величина залежить від поверхні

Калієве рідке скло, світлостійкі мінеральні пігменти і мінеральні наповнювачі.В’яжуче

■ Histolith® Kristallin-Farbkomponente:
10 л

■ Histolith® Kristallin-Fixativ:
10 л

Упаковка/Розмір тари

Білий

Можливе заводське тонування в багатоколірні відтінки за запитом. При нанесенні фінішного
покриття на суміжні поверхні застосовувати тільки матеріал з однаковим номером партії або
змішати один з одним матеріали з різних партій.

Колірні відтінки

Стійкість колірного тону відповідно до інструкції BFS Nr. 26:
Kлас: A
Група: 1

матоваСтупінь глянцю

Зберігати в прохолодному місці, але не морозі.
Зберігати тільки в пластиковій упаковці.

Зберігання

Термін зберігання:
Histolith® Kristallin-Farbkomponente: 6 місяців
Histolith® Kristallin-Fixativ: 12 місяців
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■ Щільність: бл. 1,75 г/см³Технічна характеристика

Складові компоненти системи:

Histolith® Kristallin-Farbkomponente
Світлостійкі мінеральні пігменти і мінеральні наповнювачі, замішані в воді. Не містить в'яжучого,
може застосовуватися тільки при змішуванні з компонентом Histolith® Kristallin-Fixativ.

Histolith® Kristallin-Fixativ
Калієве рідке скло без органічних складових застосовується:

■ в якості в'яжучого для Histolith® Kristallin-Farbkomponente;
■ в якості розчинника для отримання необхідної консистенції замішаної базової фарби;
■ в якості ґрунтовки кошти для зміцнення і вирівнювання сильно або нерівномірно поглинаючих

поверхонь.

Вказівки

Суміш Histolith® Kristallin-Farbkomponente та Histolith® Kristallin-Fixativ в зазначеному
співвідношенні позначається як базова фарба.

внутр 1 внутр 2 внутр 3 зовні 1 зовні 2

 +   +   +   +   + 

(–) не поідходить / (○) умовно підходить / (+) підходить

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche

Застосування

Поверхні повинні бути міцними, зі здатністю до навантажень, чистими, без розділяючих речовин,
сухими і з вбираючою здатністю. Необхідно дотримуватися положень на надання підрядно-
будівельних послуг VOB, частина C, DIN 18363, розділ 3.

Придатні основи

Нові штукатурки розчинної групи PIc, PII і PIII:
Мінімальна товщина верхнього шару штукатурки: 5 мм. Легкі штукатурки не придатні до
нанесення. Дотримуйтесь часу висихання для нових штукатурок перед нанесенням покриття.
Для розчинної групи PI мінімум 4 тижні, для розчинних груп PII і PIII мінімум 2 тижні.
Оштукатурену поверхню перед нанесенням покриття необхідно обробити матеріалом Histolith®
Fluat, розведеним водою у співвідношенні 1: 3, після закінчення реакції промити великою
кількістю води. Додаткову інформацію див. ТІ №1037.

Підготовка основи

Старі штукатурки без покриття і старі чисті мінеральні покриття:
Ретельно очистити поверхню. Видалити неміцні шари. Нанести ґрунтувальне покриття Histolith®
Kristallin-Fixativ, розведеним водою 1: 1 або 1: 2 в залежності від вбираючої здатності поверхні.

Усунення дефектів штукатурки:
Ремонтний розчин повинен відповідати за своїм типом і структурою старій штукатурці.
Відремонтовані ділянки повинні добре схопитися і висохнути перед подальшою обробкою. Всі
відремонтовані ділянки покрити продуктом Histolith® Fluat.

Природний камінь:
В якості поверхні підходить тільки вбираючий природний камінь. По можливості нанести пробне
покриття на ділянку і перевірити сумісність поверхні з матеріалом.
Ретельно очистити поверхню. Видалити неміцні шари. Природний камінь з піщаним осипом
зміцнити продуктом Histolith® Steinfestiger.

Увага: при нанесенні на природний камінь з водорозчинними компонентами вони можуть
вицвісти на поверхні і утворити плями.

Поверхні з грибковим або водоростевим нальотом:
Поверхні з грибковим або водоростевим нальотом очистити мокрим способом. Після висихання
поверхні обробити продуктом Histolith® Algenentferner і висушити. Для визначення структури
покриття потрібна попередня консультація з нашими співробітниками в представництві або
нашим технічним відділом.

Просочення:
При сильному впливі вологи, а також в місцях з водяними бризками, стійкість покриття значно
поліпшується за допомогою просочення матеріалом Histolith® Aqua-Fassadenschutz.
Просочення наноситься найраніше через 7 днів.

10 л Histolith® Kristallin-Farbkomponente (1 упаковка) повільно перемішати з 5 л Histolith®
Kristallin-Fixativ і довести мішалкою до однорідної консистенції базової фарби без грудок.
Застосовувати тільки чисті інструменти для перемішування.

Пропорції при змішуванні

Наносити щіткою короткими мазками.Метод нанесення

Між окремими шарами необхідно дотримуватися часу висихання мінімум 12 годин.Структура покриття

Ґрунтувальне покриття:
Для сильно вбираючих поверхонь і/або з піщаним осипом:
ґрунтувальне покриття Histolith® Kristallin-Fixativ, розбавлений водою 1: 2.
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Для слабо вбираючих поверхонь:
ґрунтувальне покриття базової фарбою, розбавленою максимум на 30% в залежності від
вбираючої здатності поверхні. Для розбавлення базової фарби використовувати Histolith®
Kristallin-Fixativ і воду, змішані в співвідношенні 1: 1.

Проміжне покриття базовою фарбою:
Залежно від властивостей поверхні може розбавлятися максимум на 30%, для розведення
використовувати Histolith Kristallin-Fixativ і воду, змішані в співвідношенні 1: 1. На штукатурки з
дрібними усадковими тріщинами нанести Histolith Kristallin-Farbekomponente, як проміжне
покриття базовою фарбою з додаванням максимум 20 % Histolith® Schlämmquarz.

Фінішне покриття базовою фарбою:
Базова фарба, розбавлена   максимум на 30% сумішшю з Histolith Kristallin-Fixativ і води в
співвідношенні 1: 1.

Histolith® Kristallin-Fixativ в качестве грунтовки:
бл. 70–100 мл/м2 в залежності від вбираючої здатності поверхні.

Histolith® Kristallin-Farbkomponente:
бл. 130–150 мл/м2 за один робочий підхід на гладкій поверхні.

Histolith® Kristallin-Fixativ в качестве связующего:
бл. 65–75 мл/м2 за один прохід на гладкій поверхні. На шорсткій поверхні витрата відповідно
більше. Точне значення витрати визначається при пробному нанесенні на об'єкті.

Витрата

Нижня межа температури при нанесенні покриття:
+8 ° C для поверхні і циркуляційного повітря.

Умови застосування

При температурі + 20 ° C і відносній вологості повітря 65% через 12 годин поверхня висихає,
можна проводити її подальшу обробку, через 24 години покриття стійке до впливу дощу. При
більш низькій температурі, а також при більш високій вологості повітря зазначені інтервали часу
збільшуються.

Період висихання

Відразу після застосування промити робочі інструменти водою.Очищення інструментів

Для роботи з продуктом потрібен досвід роботи з мінеральними матеріалами для нанесення
покриття. Ми готові надати Вам консультацію по конкретному об'єкту.
Залежно від властивостей поверхні та атмосферного впливу можуть спостерігатися відхилення
в колірному відтінку і з'являтися плями. Рекомендується нанести пробне покриття, в тому числі і
для перевірки сумісності матеріалу з поверхнею.
Щоб уникнути видимих   нашарувань наносити в техніці "мокре по мокрому" за один прохід.
Не підходить для горизонтальних і похилих поверхонь, що піддаються впливу води.
Не наносити при прямих сонячних променях, високій температурі, сильному вітрі, дуже сильній
вологості повітря, туману, дощу. При необхідності встановити каркасну сітку або укрити тентом.
Будьте уважні при небезпеці нічних заморозків.

Вказівки

Заходи щодо захисту суміжних поверхонь:
Навколишні поверхні ретельно вкрити, це особливо стосується наступних поверхонь: скляні,
керамічні, лаковані, металеві, дерев'яні, клінкерна цегла, природний камінь.

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. При шліфуванні використовувати фільтр від пилу Р2.
Необхідно забезпечити ретельне провітрювання при застосуванні і сушці. Не їсти, не пити, не
курити під час роботи з фарбою. При потраплянні в очі або на шкіру відразу промити водою. Не
допускати потраплянні в каналізацію / стічні води і в ґрунт. Робочі інструменти відразу після
застосування промити водою з милом.
Матеріал є сильно лужним, тому необхідно берегти очі і шкіру від бризок. Навколишні поверхні
необхідно ретельно вкрити. Необхідно відразу змити бризки матеріалу зі скляних, керамічних,
лакованих, металевих поверхонь і поверхонь з природного каменю.
Додаткова інформація - в паспорті безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Утилізувати тільки порожню упаковку.
Змішана базова фарба:
рідкі залишки продукту можуть бути утилізовані як відходи фарб на водній основі, затверділі
залишки продукту - як затверділі фарби або побутове сміття.
Histolith® Kristallin-Farbkomponente змішати Histolith® Kristallin-Fixativ і утилізувати як базову
фарбу.

Утилізація

згідно з вимогами ЄС для даної категорії продуктів (Kaт. A/c): 40 г/л (2010). Даний продукт
містить <1 г/л VOC.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-SK02Код продукту

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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