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Histolith® Trass-Sanierputzsystem
Сануюча система згідно WTA.

Опис продукту

Сануючасистема Histolith® Trass-Sanierputzsystem підходить для штукатурки вологої і солоної
кладки, для зовнішньої і внутрішньої обробки. Через велику кількість пор зберігаються солі, що
шкодять будівельним поверхням. Таким чином, на вологій кладці можна досягти безбарвної і
сухої поверхні, при сухому кліматі. 

Сфера застосування:
Сануюча система Histolith®Trass-Sanierputzsystem не підходить для ущільнення будівельних
елементів, що контактують з землею, від тиску, застоєної води і ґрунтової вологи. У цих
випадках необхідно заздалегідь виконати належні заходи герметизації. Це також відноситься до
дуже сильної вологи з кладки через підвищення вологості. У зоні поверхні не повинно бути
прямого контакту з ґрунтом.

Сфера застосування

Сануюча система Histolith® Trass-Sanierputzsystem не може запобігти пошкодженню,
викликаному конденсацією.

Компоненти системи:

■ Histolith® Trass-Vorspritzputz:
Захисна штукатурка в якості склеюючого шару на кладці

■ Histolith® Trass-Porengrundputz:
Первинна / соляна штукатурка, що вирівнює штукатурка для сильно нерівної кладки

■ Histolith® Trass-Sanierputz:
Реставраційна штукатурка для утворення сухих поверхонь

■ Histolith® Feinputz:
Згладжують шпатлювання для утворення повстяних поверхонь.
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Конструкція системи:
Структура та товщина шару сануючої системи Histolith® Trass-Sanierputzsystems залежить від
ступеню засоленності кладки.

Конструкція системи Товщина системи/
мм

від низького
до
середнього

1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
2. Histolith® Trass-Sanierputz
3. Histolith® Trass-Sanierputz

2–4
> 10
> 10

високий 1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
2. Histolith® Trass-Porengrundputz
3. Histolith® Trass-Sanierputz

2–4
> 10
> 15

На обидві системи можна додатково наносити Histolith® Feinputz. При загальній товщині
штукатурки більше 30 мм, гіпсова штукатурка Histolith® Trass-Porengrundputz завжди повинна
використовуватись в якості базової штукатурки для вирівнювання кладки. 

Ступінь засоленності:
Ступінь засоленності субстрату визначається в Положенні WTA 2-9-04 / D.

низький середній високий

Сульфатні солі < 0,5 % 0,5–1,5 % > 1,5 %

Хлоридні солі < 0,2 % 0,2–0,5 % > 0,5 %

Нітратні солі < 0,1 % 0,1–0,3 % > 0,3 %

Сануюча система Histolith® Trass-Sanierputzsystem містить мінеральне в'яжуче згідно DIN
EN 197-1 (цемент, зювит-трас) та DIN EN 459-1 (вапно) а також мінеральні наповнювачі у
відповідності до DIN EN 13139. Дотримуйтесь вимог Положення WTA 2-9-04 / D.

Властивості

■ Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz, Histolith® Trass-
Sanierputz: 
30 кг мішок

■ Histolith® Feinputz: 
25 кг мішок

Упаковка/Розмір тари

Histolith Trass-Sanierputz: сухим мін. 6 місяців від дати виготовлення.Зберігання

Histolith Trass-Vorspritzputz, Histolith Trass-Porengrundputz, Histolith Feinputz: сухим мін. 9 місяців
от дати виготовлення.

Histolith® Trass-
Vorspritzputz

Histolith® Trass-
Porengrundputz

Histolith® Trass-
Sanierputz

Histolith®

Feinputz

Міцність на стискання/N/мм2  бл. 10,0 бл. 3,5 бл. 2,5 бл. 1,5

Коефіцієнт опору диффузії
водяної пари µ *  7,8 8,9 8,5

Водопроникність/мм > 5 > 5 < 5 –

Максимальна величина
зерна/мм 2,0 1,3 1,3 0,5

Колір сірий сірий сірий старий
білий

Технічна характеристика

* Показники невідомі через напівпрозоре покриття.

внутр 1 внутр 2 внутр 3 зовн 1 зовн 2

 +   +   +   +   + 

(–) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche
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Застосування

Сануюча система Histolith® Trass-Sanierputzsystem підходить для цегляної кладки згідно DIN
1053.

Придатні основи

Пошкоджена штукатурка повинна бути видалена на відстані не менше 80 см від видимого краю
ушкодження. Пошкоджені кладки повинні бути очищені глибиною не менше 20 мм. Кам'яна
кладка повинна бути ретельно очищена. Сильно вбираюча кладка повинна бути вологою.

Підготовка основи

Histolith®

Trass-
Vorspritzputz

Histolith®

Trass-
Porengrundputz

Histolith®

Trass-
Sanierputz

Histolith®

Feinputz

Потреба у воді на мішок 7,0 6,5 6,5 6,5

Час для нанесення при 20 °C, 65 %
RF/хвилину 120 120 120 120

Підготовка матеріалу

Histolith® Trass-Vorspritzputz:
Матеріал перемішати вручну.

Histolith® Trass-Porengrundputz та Histolith® Trass-Sanierputz: 
Матеріал перемішати вручну або за допомогою машини. Для ручного нанесення змішайте
матеріал з 16-ямковим кошиком без грудок, потім дайте матеріалу настоятись протягом бл. 5
хвилин і знову перемішайте, відрегулюйте консистенцію, якщо необхідно, водою.

Histolith® Feinputz:
Матеріал перемішайте вручну або за допомогою штукатурної машини. Для ручного
застосування змішайте матеріал з 16-ямковим кошиком без грудок.

Нанесення матеріалу:

Histolith® Trass-Vorspritzputz:
Нанесіть матеріал за допомогою шпателя на бл. 1-2 величини зерна з бл. 50% покриттям. Шви
не повинні заповнюватися набризком штукатурки.

Histolith® Trass-Porengrundputz:
Наносити матеріал вручну або за допомогою машини. Всі з'єднання кладки повинні бути закриті.
Розгладити свіжу поверхню горизонтально за допомогою зубчастого шпателя або за допомогою
гіпсового гребеня, не ущільнювати.

Histolith® Trass-Sanierputz:
Нанесіть матеріал вручну або за допомогою машини і розтягніть його за допомогою прямого
керамічного / алюмінієвого шпателя. Вирівняйте поверхню після застигання, не ущільнювати.

Histolith® Feinputz:
Нанесіть матеріал шпателем рівномірно і без видимих швів, а потім розгладьте після
застигання.

Метод нанесення

Для покриття придатні тільки високо паропроникні матеріали. Рекомендується всередині
приміщення використовувати дисперсійні силікатні фарби Histolith® / Sylitol, силіконові фарби
AmphiSilan / ThermoSan або переважно вапняну фарбу Histolith® Kalkfarbe. Використовуйте
метод флюатування з використанням Histolith® Fluat для фарбованих покриттів.

Структура покриття

Histolith®

Trass-
Vorspritzputz

Histolith®

Trass-
Porengrundputz

Histolith®

Trass-
Sanierputz

Histolith®
Feinputz

бл. кг на м2  5,0*

бл. кг на
м²/мм товщини шару 1,1 1,1 1,5

Витрата

* При сітчастому нанесенні з 50% покриттям поверхні. Показники витрати - це середні значення.
Точні значення повинні визначатися пробним нанесенням на відповідному об'єкті.

Температура при нанесенні матеріалу:Умови застосування

для поверхні і матеріалу> +5 ° C.
Не використовуйте під прямими сонячними променями, дощем або сильним вітром.

Під час спекотного і сухого сезону оброблені ділянки повинні бути захищені від швидкого
висихання. У закритих приміщеннях повинна бути забезпечена належна вентиляція.

Період висихання

Перед нанесенням наступного шару штукатурки необхідно дотримуватися наступного часу
висихання:

Histolith® Trass-Vorspritzputz: мін. 1 день до висихання

Histolith® Trass-Porengrundputz: 1 день при товщині шару 1 мм
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Histolith® Trass-Sanierputz:

- при двошаровому нанесенні Histolith Trass-Sanierputz перший шар сохне не менше 1 дня,
макс. 4 дні; другий шар мвн. 3 дні, макс. 7 днів

- при одношаровому нанесенні на Histolith Trass-Porengrundputz мін. 3 дні, макс. 7 днів

Histolith® Feinputz: може бути пофарбована   через 7 днів

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів

Примітки по машинній обробці Histolith® Trass-Porengrundputz і Histolith® Trass-
Sanierputz:
Підходящими є звичайні штукатурні машини (наприклад, m-tec, PFT G4). Додатковий змішувач
повинен бути підключений так, щоб могла виникнути необхідна кількість пор.

Вказівки

Примітки

Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz та Histolith® Trass-
Sanierputz:

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Викликає подразнення шкіри. Викликає серйозне пошкодження очей. Зберігати в недоступному
для дітей місці. Уникайте вдихання пилу. Після використання ретельно промийте шкіру. Одягати
захист для очей / обличчя. Носіть захисні рукавички. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Промивайте
обережно водою протягом декількох хвилин. Видаліть існуючі контактні лінзи, якщо це можливо.
Продовжуйте полоскання. Якщо виникає роздратування шкіри або висип: зверніться за
медичною допомогою. Зняти забруднений одяг і вимити перед повторним використанням.

Histolith® Feinputz:
Викликає серйозне пошкодження очей. Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникайте
вдихання пилу. Після використання ретельно промийте шкіру. Одягати захист для очей /
обличчя. Носіть захисні рукавички. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Промивайте обережно водою
протягом декількох хвилин. Видаліть існуючі контактні лінзи, якщо це можливо. Продовжуйте
полоскання. Якщо виникає роздратування шкіри або висип: зверніться за медичною
допомогою. Зніміть одяг і промийте перед повторним використанням.

Дотримуйтесь вимог DIN 18 550, Правил про підрядно-будівельних роботах, Частина C DIN 18
350 і Положення WTA 2-9-04 / D.
На сануючу систему Histolith® Sanierputzsystem не можна наносити товсті покриття, такі як
флісові шпалери.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Histolith® Feinputz повинен наноситися на відкритому повітрі з кольоровим покриттям.
Histolith® Feinputz не підходить в якості штукатурки. Якщо на базових поверхнях повинна бути
утворена повстяна поверхня, альтернативний варіант - можна використовувати в якості
верхнього шару Histolith® Renovierungsspachtel.

Тільки порожні ємності підходять для переробки. Утилізувати залишки затверділого матеріалу у
вигляді змішаних будівельних відходів.

Утилізація

ZP 1Gis-код

див. паспорт безпеки.Детальні вказівки

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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