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Histolith® Emulsion
Реверсивний спеціальний в'яжучий засіб для лесуючих
покриттів.

Опис продукту

Histolith® Emulsion єявляється прозорим в'яжучим засобом для виробництва лесуючих покриттів
в будівництві і для охорони та реставрації пам'яток архітектури.

Сфера застосування

■ покриття, що видаляються водою
■ може багаторазово перефарбовуватися
■ зі слабкою напругою
■ глибоко матовий
■ висока пропускаюча здатність водяної пари, величина sd <0,02 м
■ висока пропускаюча здатність вуглекислого газу
■ не містить розчинників

Властивості

Водна емульсіяВ’яжуче

10 лУпаковка/Розмір тари

Біло-прозорийКолірні відтінки

Зберігати в сухому та прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Щільність: ~1,2 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Поверхня повинна бути міцною, сухою, не містити забруднень і розділяючих речовин, володіти
здатністю до навантажень. Дотримуватися Положення про підрядно-будівельні роботи частина
С, DIN 18 363, Абз. 3.

Придатні основи

Нові штукатурки груп розчинів P I, Р ІІ та Р ІІІ:
Залишити для висихання 2-4 тижні.
Перед обробкою нанести на поверхню матеріал Histolith® Fluat і промити.

Підготовка основи

Старі нефарбовані штукатурки P I, P II und P III і старі мінеральні покриття:
Ретельно очистити поверхню. Видалити неміцні шари. Штукатурки з осипом піску зміцнити за
допомогою Histolith® Spezialgrundierung.

Старі покриття матовими дисперсійними фарбами зі здатністю до навантажень:
Ретельно очистити поверхню. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Histolith®
Emulsionsfarbe, розведеним водою на 10%. Глянцевим поверхням надати шорсткості за
допомогою шліфування. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Capagrund Universal.
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Гіпсові штукатурки групи розчинів P IV і штукатурний гіпс:
М'які гіпсові штукатурки зміцнити матеріалом Histolith® Spezialgrundierung. Гіпсові штукатурки зі
спеченою кіркою відшліфувати, видалити пил, нанести ґрунтувальне покриття Histolith®
Spezialgrundierung.

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

Поверхні, уражені пліснявою:
Змити плісняву. Після висихання поверхню обробити матеріалом Histolith® Algenentferner і
залишити сушити. Для визначення структури покриття необхідна попередня консультація нашого
співробітника з відділу продажів або технічного відділу. Дотримуватися при цьому законодавчих
та відомчих розпоряджень і норм (наприклад, постанова про порядок поводження із
біологічними і небезпечними речовинами).

Наноситься щіткою короткими рухами. Для декоративних технік використовуються модулятори,
губки, ганчірки і т.п.

Метод нанесення

Ґрунтувальні покриття:
Нанести ґрунтувальне покриття, розбавлене водою максимум на 10%. Витерті поверхні,
крейдисті поверхні і / або сильно вбираючі поверхні попередньо зміцнити продуктом Histolith®
Spezialgrundierung.

Структура покриття

Лесуючі покриття:
Отримують в результаті розведення матеріалу Histolith® Emulsionsfarbe матеріалом Histolith®
Emulsion. Співвідношення компонентів суміші визначається пробним нанесенням. Можливе
тонування сухими пігментами, причому сумісність пігменту перевіряється шляхом пробного
нанесення.

~80 - 100мл/м2 на один шар на гладкій поверхні, на шорсткуватих поверхнях відповідно більше.Витрата

Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення на відповідних об'єктах.

Нижня межа температур при використанні:
+ 8 ° C для поверхні і навколишнього повітря

Умови застосування

При температурі 20 ° C і відносній вологості повітря 65% після 4-6 годин поверхня суха і готова
до фарбування. При більш низьких температурах та більш високій вологості повітря час
висихання відповідно збільшується.

Період висихання

Інструменти промити водою відразу після застосування.Очищення інструментів

Для уникнення стиків наносити методом «мокре по мокрому» за один прохід.Вказівки

Примітки

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При потраплянні в очі або на шкіру негайно ретельно промити водою.
■ При використанні пульверизатора не вдихати пари.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалів утилізувати як
фарби на водній основі, висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутове сміття.

Утилізація

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