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Sylitol-Bio-Innenfarbe
Високоякісна інтер'єрна фарба без розчинників на силікатній
основі - підходить для алергіків.

Опис продукту

Високоякісна фарба без розчинників і шкідливих емісій на силікатній основі для внутрішніх робіт.
Фарба має відмінну дифузійну здатність і забезпечує здоровий мікроклімат в приміщенні.
Призначена для нефарбованих мінеральних штукатурок розчинних груп PI, P II, P III, бетону,
кладки із силікатної цегли, склошпалер з кварцевим напиленням Capaquarz, грубоволокнистих
шпалер і силікатних покриттів зі здатністю до навантажень.
Також застосовується на гіпсових штукатурках, гіпсокартонних плитах, гіпсових будівельних
панелях, склошпалерах Capaver і дисперсійних фарбах зі здатністю до навантажень після
попереднього ґрунтування.

Вступ

Для високоякісних покриттів стін і стель в житлових приміщеннях, школах, лікарнях та медичних
закладах, дитячих садах, громадських будівлях, а також для реставрації та захисту пам'яток
архітектури. Завдяки контролю рецептури на вміст алергенів ідеально підходить для алергіків.

Сфера застосування

■ ■ не містить консервантів
■ без розчинників
■ не містить пластифікаторів
■ без активних крейдистих і матуючих субстанцій
■ гігієнічно нейтральна для мікроклімату
■ сертифікат «Придатна для алергіків» згідно протоколу випробувань TÜV Nord
■ проходить контроль наявності сторонніх домішок
■ водорозчинна
■ екологічно чиста і практично без запаху
■ біла
■ дуже легко наноситься
■ висока дифузійна здатність, sd H2O <0,02 м по DIN EN 1062
■ покриття Sylitol володіє високою паропроникністю і забезпечує хороший вологообмін
■ негорюча, A2 згідно DIN 4102

Властивості

Рідке калієве скло з органічними добавками згідно DIN 18363 абзац 2.4.1.В’яжуче

■ ■ Стандартні упаковки: 5 л, 12,5 л
■ Старобілий: 12,5 л
■ Розміри упаковок (білий і старобілий) SylitolBio-InnenfarbeAirfix: постачається в готовому
вигляді для нанесення валиком і фарбопультом для економічного нанесення обладнанням
безповітряного розпилення. 25 л в жерстяній тарі, 120 л в малярних бочках, 220 л в Quick-
боксах
■ Упаковки для ColorExpress: 7,5 л, 12,5 л

Упаковка/Розмір тари
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Білий і старо-білий (прим. RAL 9010)

Sylitol Bio-Innenfarbe тонується повнотоновими та тонувальними фарбами Histolith з
додаванням максимум 10%. При тонуванні фарби вручну необхідно змішувати все потрібну
кількість матеріалу між собою, щоб уникнути відмінностей колірних відтінків. При покупці від 100
літрів і більше в одному відтінку можлива поставка під замовлення матеріалу заводського
тонування з індексом яскравості приблизно до 70.
Протокол випробувань TÜV Nord і знак «Natureplus» (Природа +) поширюються на білий колір.
Тонування впливає на безалергенну рецептуру Sylitol Bio-Innenfarbe.
Sylitol Bio-Innenfarbe тонується також машинним способом в системі ColorExpress в усі
колекції відтінків приблизно до індексу яскравості 70. Для запобігання можливих відхилень
відтінків рекомендується перед застосуванням перевіряти матеріал на точність відповідності
необхідному тону. На дотичних основах застосовувати матеріал тільки однієї виробничої партії
(див. чардж-номер на упаковці).

Колірні відтінки

Глибоко - матова (згідно DIN EN 13300).Ступінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі. Срок зберігання 12 місяців. Зберігати тільки в
пластиковій упаковці.

Зберігання

Технічні параметри по DIN EN 13 300:
При тонуванні можливі незначні відхилення в технічних даних.

Технічна характеристика

■ Вологе витирання: Клас 3, відповідає стійкості до витирання згідно
DIN 13 300.

■ Коефіцієнт контрастності: 2 клас покривної здатності при виході від 7 м²/
л та при витраті 140 мл/м²

■ Максимальна величина зерна: мілке < 100 µм
■ Щільність: Бл. 1,5 г/см3

Histolith-Volltonfarben
Застосовується для індивідуального тонування Sylitol Bio-Innenfarbe вручну.
Caparol-Haftgrund
Біла пігментована грунтувальна фарба з високою адгезійною здатністю до основи при
подальшому фарбуванні Sylitol Bio-Innenfarbe.

Додаткові продукти

Застосування

Основи повинні бути чистими, не мати розділяючих речовин та бути сухими.Придатні основи

Мінеральні основи, крейдисті або затерті поверхні: грунтовно механічно очистити або
обробити флюатом Histolith Fluat і промити водою.
Мінеральні штукатурки розчинних груп PIc, PII і PIII, а також старі штукатурки розчинної
групи PI: міцні штукатурки з нормальною вбираючою здатністю покривати без попередньої
обробки. Великопористі, що мають легкий осип піску, вбираючі штукатурки проґрунтувати
матеріалом Sylitol-Konzentrat 111, розведеним 2 : 1 водою. Ділянки фрагментарного
шпатлювання після висихання обробити флюатом Histolith Fluat і промити водою.
Гіпсові штукатурки групи PIV: на міцні штукатурки нанести ґрунтувальне покриття Caparol-
Haftgrund. М'які гіпсові штукатурки закріпити матеріалом Caparol-Tiefgrund TB. Гіпсові
штукатурки зі спеками зашліфувати і знепилити, нанести ґрунтувальне покриття Caparol-Tiefgrund
TB. Після повного висихання в будь-якому випадку нанести проміжне покриття Caparol-
Haftgrund.
Глиняні штукатурки: поверхні очистити і проґрунтувати Sylitol-Konzentrat 111, розбавивши в
співвідношенні 2: 1 водою. Провести пробне покриття і перевірити на прояв коричневих
пігментних плям.
Гіпсокартон: зашліфувати напливи і задирки шпаклівки. Проґрунтувати Caparol-Haftgrund. М'які
ділянки гіпсової шпаклівки зміцнити за допомогою Caparol-Tiefgrund TB. Нанести ґрунтувальне
покриття матеріалом Caparol-Haftgrund. Листи з пігментними плямами водорозчинних
інгредієнтів проґрунтувати Caparol AquaSperrgrund і нанести проміжне покриття Caparol-
Haftgrund.
Гіпсоволокнисті плити: нанести ґрунтувальне покриття Caparol-Haftgrund.
Бетон: видалити можливі розділяючі речовини, такі як крейдисті і сипучі субстанції. Нанести
ґрунтувальне покриття Caparol-Haftgrund.
Силікатна цегла і піщаник: висоли видалити щіткою сухим способом.
Керамічна і облицювальна кладка: призвести ґрунтувальне покриття Caparol-Haftgrund.
Покриття зі здатністю до навантажень з вапняних, цементних і силікатних фарб: сильно
вбираючі основи проґрунтувати Sylitol-Konzentrat 111, розбавивши в співвідношенні 2: 1 водою.
Матові покриття зі здатністю до навантажень з дисперсійних фарб та штукатурок на
основі штучних смол: провести ґрунтувальне покриття Caparol-Haftgrund.
Покриття без здатності до навантажень: лакофарбові покриття або штукатурки на основі
штучних смол, що неміцно тримаються, видалити без залишку. Нанести ґрунтувальне покриття
Caparol-Haftgrund. Покриття мінеральних фарб без несучої здатності видалити механічним
способом без залишку. Проґрунтувати Sylitol-Konzentrat 111, попередньо розбавивши в
співвідношенні 2: 1 водою.

Підготовка основи
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Клейові фарби: Ретельно змити. Проґрунтувати Caparol-Tiefgrund TB і нанести проміжне
покриття Caparol-Haftgrund.
Нефарбовані деревно-стружкові шпалери: Фарбувати без попередньої обробки. На
рельєфних і тиснених паперових зробити пробне покриття.
Склошпалери Capaver: нанести ґрунтувальне покриття Caparol-Haftgrund.
Шпалери, що неміцно тримаються: видалити без залишку, клей і залишки паперу змити.
Прогрунтувати Caparol-Tiefgrund TB і нанести проміжне покриття Caparol-Haftgrund.
Уражені пліснявою поверхні: плісняві відкладення змити водою. Поверхні обробити за
допомогою Capatox і дати добре висохнути. При цьому дотримуватися законодавчих та
відомчих приписів (наприклад, порядок застосування біологічно активних і небезпечних
речовин).
Малі дефекти: після попередньої підготовки зашпаклювати і вирівняти за допомогою Caparol-
Akkordspachtel або Caparol-Füllspachtel P згідно будівельних норм, прогрунтувати Caparol-
Haftgrund. Виконані гіпсовою шпаклівкою ділянки проґрунтувати Caparol-Tiefgrund TB.

Призначена для нанесення щіткою або валиком.

Безповітряне нанесення:
Кут розпилення: 50 °
Форсунка: 0,026 "
Тиск: 150-180 бар
Робочі агрегати та інструмент промити водою відразу після застосування.

Метод нанесення

Нанести густий, рівномірний шар Sylitol Bio-Innenfarbe в нерозбавленому вигляді або
розбавивши максимум 5% води.
На контрастних основах нанести попереднє ґрунтувальне покриття Sylitol Bio-Innenfarbe,
розбавивши максимум 5% води, на сильно та нерівномірно вбираючі основи нанести Caparol-
Haftgrund.

Структура покриття

Бл. 140 мл/м2 за один роб. прохід на гладкій поверхні. На шорсткій поверхні витрати відповідно
більші. Точні втрати визначаються на пробному покритті.

Витрата

Нижня температурна межа при обробці і висиханні:
температура повітря і основи повинна бути вище +8 ° C.

Умови застосування

При + 20 ° C і відносній вологості повітря 65% через 4 - 6 годин висихає на поверхні і готова до
подальшої обробки. Висихає і здатна нести навантаження приблизно через 3 дні. При більш
низькій температурі і високій вологості час висихання відповідно збільшується.

Період висихання

Для того, щоб зберегти специфічні для даного продукту властивості не слід змішувати його з
іншими матеріалами. Щоб уникнути утворення помітних стиків окремих ділянок пофарбованої
поверхні наносити методом «мокре по мокрому» за один прохід. Не застосовувати на лакових і
емалевих покриттях, основах з висолами, штучних матеріалах і деревині. У темних відтінках
механічний вплив призводить до появи світлих слідів (подряпин) на поверхні.
Для поверхонь з інтенсивними насиченими відтінками і високим навантаженням ми
рекомендуємо використовувати PremiumColor. При нанесенні методом безповітряного
розпилення фарбу добре перемішати і пропустити через сито. Під час застосування Caparol-
Tiefgrund TB всередині приміщень може виходити типовий запах розчинника. У зв'язку з цим
забезпечити хорошу вентиляцію. На чутливих ділянках застосовувати AmphiSilan-Putzfestiger, що
не містить ароматичних сполук і слабо пахне. Малюнок фактури на поверхні залежить від
багатьох факторів і в зв'язку з цим не регламентований. На гіпсових шпаклювальних матеріалах
можуть виникати смуги на фарбі. Проміжне повноповерхневе покриття матеріалом Caparol
Haftgrund знижує ризик.
Заходи по ізоляції: ретельно захистити суміжні з поверхнею, що фарбується, особливо такі як
скло, кераміку, лакові покриття, натуральний камінь, метал, натуральну або покриту лазурю
деревину. Бризки фарби відразу ж змивати чистою водою.

Вказівки

Примітки

Зберігати в місцях недоступних дітям.
Sylitol Bio-Innenfarbe реагує з лугом. Захищати очі і шкіру від попадання бризків фарби. При
попаданні в очі і на шкіру відразу ж ретельно промити водою. Не вдихати туман, що
утворюється при нанесенні фарбопультом. Не викидати в каналізацію, водойми і на ґрунт.
Ретельно укрити суміжні поверхні, що фарбуються. Бризки на лаках, склі, кераміці, металі,
натуральному камені відразу ж промити водою. Інші вказівки дивіться в паспорті безпеки.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Утилізуються тільки повністю порожні ємкості.
■ Рідкі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як відходи фарб на водній основі.
■ Висохлі залишки матеріалів - як затверділі фарби або побутові відходи.

Утилізація

Для продуктів даної категорії A/a: 30 г/л (2010). Даний продукт містить <1 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Карбонат кальцію, вода, рідке калиевое скло, слюда, діоксид титану, каолін, стіролакрилатні
полімери, твердий парафін, стабілізатори, диспергуючі речовини, наповнювачі, загусники,
піногасник.

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст
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