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Histolith Silikat-Fixativ
Ґрунтовка і розчинник на силікатній основі.

Опис продукту

Histolith Silikat-Fixativ використовується в якості

■ ґрунтувального засобу для зміцнення і вирівнювання сильно або нерівномірно вбираючих
поверхонь

■ розчинника для дисперсійних силікатних фарб Histolith.

Сфера застосування

■ чудова зміцнююча дія,
■ хороша проникаюча здатність,
■ висока пропускаюча здатність водяної пари і вуглекислого газу,
■ без розчинників

Властивості

Рідке калієве скло з органічними добавками згідно до DIN 18 363 абз. 2.4.1.В’яжуче

10 лУпаковка/Розмір тари

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

Зберігання

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

Застосування

Основи повинні бути міцними, зі здатністю до навантажень, чистими, без розділяючих речовин,
сухими і з вбираючою здатністю. Необхідно дотримуватися положень Порядку на надання
підрядно-будівельних послуг (VОВ), частина С, DIN 18 363, розділ 3.

Придатні основи

Нові штукатурки розчинної групи PIс, PII і PIII:
Дотримуйтесь часу висихання для нових штукатурок перед нанесенням покриття. Для розчинної
групи P I мінімум 4 тижні, для розчинних груп PII і PIII мінімум 2 тижні. Спечену кірку видалити
продуктом Histolith Fluat.

Старі непокриті штукатурки і старі мінеральні покриття:
Ретельно почистити поверхню. Видалити неміцні шари.

Підготовка основи
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Відремонтовані штукатурки:
Місця ремонту штукатурки повинні відповідати старій штукатурці по типу і структурі. Після
затвердіння покрити матеріалом Histolith Fluat, потім промити водою.

Поверхні з грибковим або водоростевим нальотом:
Поверхні з грибковим або водоростевим нальотом очистити мокрим способом. Після висихання
поверхні обробити продуктом Histolith Algenentferner, дати поверхні висохнути.
Для визначення структури покриття потрібна попередня консультація з нашим менеджером зі
збуту або нашим технічним відділом.

Цегляна кладка:
Для нанесення матеріалу підходить тільки цегляна кладка з вбираючою здатністю. Поверхня
необхідно добре почистити, видалити неміцні шари, вирівняти шви розчинів з дефектами.

Для ґрунтування ретельно втерти Histolith Silikat-Fixativ щіткою в поверхню.Метод нанесення

Histolith Silikat-Fixativ розбавити водою в пропорції 2: 1 або 1: 1 в залежності від вбираючої
здатності поверхні.

Розбавлення

бл. 100-200 мл/м² в залежності від вбираючої здатності поверхні.Витрата

На шорсткій поверхні витрата відповідно більше. Точна величина витрат визначається при
пробному нанесенні на об'єкт.

Нижня межа температури при нанесенні:
+8оС для навколишнього середовища та поверхні.

Умови застосування

При температурі + 20°C і відносній вологості повітря 65% ґрунтована поверхня може
піддаватися наступній обробці через 12 годин.

Період висихання

Відразу після застосування промити водою.Очищення інструментів

Не наносить при прямых солнечных лучах, высокой температуре, сильном ветре, очень сильной
влажности воздуха, тумане, дожде.
При необходимости установить каркасную сетку или тент.
Будьте внимательны при возможности возникновения ночных заморозков.

Вказівки

Меры по защите окружающих поверхностей:
Окружающие поверхности тщательно закрыть, это особенно касается стеклянных,
керамических, лакированных, металлических, деревянных поверхностей и поверхностей из
клинкерного кирпича и природного камня.

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Берегти очі і шкіру від бризок фарби. При потраплянні
в очі і на шкіру відразу ж ретельно промити чистою водою. Не допускати потрапляння в
каналізацію / стічні води і в грунт. Навколишні поверхні ретельно закрити. Змити бризки з
лакованих, скляних, керамічних, металевих, кам'яних поверхонь.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Здавати в утилізацію тільки порожню упаковку. Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи
фарб на водній основі, а висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або як побутове
сміття.

Утилізація

Для категорії продуктів (кат. А/а): 30 г/л (2010).
Даний продукт містить < 1 г/л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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