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Histolith Strukturierputz
Дрібнозерниста штукатурка на силікатній основі для зовнішніх
і внутрішніх робіт.

Опис продукту

Дрібнозерниста силікатна штукатурка для нанесення декоративних структурних покриттів, а
також для вирівнювання нерівномірних поверхонь.

Сфера застосування

■ паропроникна
■ не термопластична
■ зі слабким натягом
■ висихає без тріщин

Властивості

Калієве рідке скло, світлостійкі мінеральні пігменти, мінеральні наповнювачі, акрилова смола
(<5%).

В’яжуче

25 кгУпаковка/Розмір тари

БілийКолірні відтінки

Заводське тонування в багатоколірні відтінки за запитом.

Можливе тонування в ручну за допомогою повнотонових і тонувальних фарб Hitolith -
Volltonfarben SI, додається макс. 3%.

Через застосування натуральних наповнювачів можливі відхилення колірного тону. Тому при
нанесенні на суміжні поверхні необхідно використовувати матеріал з однієї партії або
заздалегідь змішати матеріали з різних партій.

МатоваСтупінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

Застосування

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

Придатні основи

Зовнішні поверхніПідготовка основи

Нові штукатурки розчинної групи P I (гідравлічні вапняні розчини), P II і P III:
Дотримуйтесь часу висихання для нових штукатурок перед нанесенням покриття. Для розчинної
групи P I мінімум 4 тижні, для розчинних груп P II і P III мінімум 2 тижні. Спечену кірку видалити
продуктом Histolith® Fluat. Нанести ґрунтуюче покриття Histolith® Quarzgrund.
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Старі штукатурки без покриття (розчинні групи, як описано вище) і старі мінеральні
покриття:
Ретельно почистити поверхню. Видалити неміцні шари.
Нанести ґрунтуюче покриття продуктом Histolith® Silikat-Fixativ, розведеним водою 2: 1 або 1: 1 в
залежності від вбираючої здатності поверхні. Нанести проміжне покриття Histolith® Quarzgrund.

Старі покриття матовими дисперсійними фарбами зі здатністю до навантажень:
Поверхню ретельно очистити. Нанести ґрунтуюче покриття продуктом Histolith® Quarzgrund,
розведеним максимум на 10% Histolith® Silikat-Fixativ.

Внутрішні поверхні

Нові штукатурки розчинної групи P I (гідравлічні вапняні розчини), P II і P III:
Залишити до повного висихання на 2 - 4 тижні. Спечену кірку видалити продуктом Histolith®
Fluat.

Гіпсові штукатурки розчинної групи P IV:
На міцні штукатурки нанести ґрунтуюче покриття Histolith® Innengrund. М'які гіпсові штукатурки
зміцнити за допомогою Histolith® Spezialgrundierung. Гіпсові штукатурки зі спеченою кіркою
відшліфувати, видалити пил, нанести ґрунтуюче покриття Histolith® Spezialgrundierung. Після
повного висихання нанести проміжний шар Histolith® Innengrund.

Гіпсокартонні плити:
Відшліфувати шпатлювальні стики. Нанести ґрунтове покриття Histolith® Innengrund. М'які
гіпсокартонні плити зміцнити за допомогою Histolith® Spezialgrundierung. Потім
нанести ґрунтуюче покриття Histolith® Innengrund. На плити з водорозчинними елементами
нанести ґрунтуюче покриття Caparol Aqua-Sperrgrund (дотримуйтесь вказівок інструкції BFS-
Merkblatt № 12).

Гіпсові будівельні плити:
Нанести ґрунтуюче покриття Histolith® Innengrund.

Покриття клейовими фарбами:
Ретельно змити. Нанести ґрунтуюче покриття Histolith® Spezialgrundierung.

Вміст упаковки ретельно перемішати. При необхідності для регулювання консистенції розбавити
максимум 2% Histolith® Silikat-Fixativ.

Підготовка матеріалу

Наноситься кельмою з нержавіючої сталі і відразу структурується за допомогою відповідних
моделюючих інструментів.

Метод нанесення

В залежності від бажаної структури 2 - 3 кг/м2Витрата

Темпераура при нанесенні покриття:
+8o С для поверхні та навколишнього середовища

Умови застосування

При температурі + 20 ° C і відносній вологості повітря 65% поверхня висихає і може
піддаватися подальшій обробці через 12 годин, через 24 години поверхня стійка до впливу
дощу.

Період висихання

При більш низькій температурі, а також при більш високій вологості повітря зазначені інтервали
часу збільшуються.

Відразу після застосування промити інструменти водою.Очищення інструментів

Щоб уникнути видимих   стиків наносити в техніці «мокре по мокрому» за один прохід.Вказівки

Не підходить для горизонтальних і похилих поверхонь, що піддаються впливу води.

При хімічному процесі висихання силікатних продуктів потрібно трохи вологи.

Слід уникати занадто швидкого випаровування води при нанесенні і висиханні, наприклад,
через підвищену температуру навколишнього середовища або поверхні через вплив сонячного
світла, надто сильного вітру або занадто низькій вологості повітря, а також занадто високій
вологості повітря, наприклад, при тумані.

При неповному висиханні існує небезпека підвищеного крейдяного осипу або залишкової
водорозчинності калієвого скла. Водорозчинне калієве рідке скло вимивається дощем і надає
їдкий вплив на контактні поверхні зі скла, металу, на лаковані поверхні.

Будьте уважні при виникненні нічних заморозків.

Заходи щодо захисту оточуючих поверхонь:
Навколишні поверхні ретельно закрити, це особливо стосується скляних, керамічних, лакованих,
металевих, дерев'яних поверхонь і поверхонь з клінкерної цегли, природного каменю.
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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.
■ Bисохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або як побутове сміття.

Утилізація

M-SK01Gis-код

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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