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Histolith® Feinputz
Мінеральна вапняна дрібнозерниста штукатурка для зовнішніх
і внутрішніх робіт.

Опис продукту

Дрібнозерниста вапняна штукатурка в системі сануючих штукатурок Histolith® для обробки
поверхонь за допомогою сануючої штукатурки Histolith® Trass-Sanierputz. Може
застосовуватися також в якості дрібнозернистої вапняної штукатурки для мінеральних
штукатурок в сфері реставрації старих будівель і пам'ятників або в біологічному житловому
будівництві. Підходить для зовнішніх і внутрішніх робіт. Не застосовується в якості цокольної
штукатурки.

Сфера застосування

■ може наноситися вручну і автоматично
■ можна затирати войлоком
■ дрібнозерниста поверхня
■ максимальна величина зерна 0,4 мм
■ висока проникність для водяної пари μ бл. 8
■ межа міцності при стисненні <2,5 Н/мм²
■ клас розчину: PIc

Властивості

Мінеральні в'яжучі згідно DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 і мінеральні добавки згідно DIN EN 13139.В’яжуче

Мішки по 25 кгУпаковка/Розмір тари

Природний білий.Колірні відтінки

У сухому місці мінімум 9 місяців з моменту виробництва, протягом 9 місяців містить невелику
кількість хроматов.

Зберігання

Застосування

Застосовується в якості верхньої штукатурки для Histolith® Trass-Sanierputz, а також в якості
мінеральної штукатурки для зовнішніх і внутрішніх робіт згідно DIN 18 550: класи розчинів P I, P
II, P III.
Крім того, підходить для нанесення в приміщеннях на гіпсові штукатурки і гіпсові плити, а також
на міцні старі фарби і штукатурки на основі синтетичних смол в приміщеннях після попереднього
ґрунтування за допомогою Putzgrund 610.

Придатні основи

Поверхня повинна бути міцною, без розділяючих речовин, володіти здатністю до навантажень.
Нижні штукатурки необхідно ретельно закріпити і надати їм шорсткості. Ретельно очистити
поверхню.

Підготовка основи

■ Розмішати Histolith® Feinputz за допомогою мішалки до отримання необхідної консистенції
без грудок.

■ Витрата води: бл. 6,5 л на мішок
■ Час нанесення: бл. 120 хвилин

Підготовка матеріалу
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Нанести матеріал вручну або за допомогою машини для штукатурки. Підходить для всіх
представлених на ринку машин для штукатурки (наприклад, m-tec, PFT G4). Довжина шланга
макс. 25 м. Діаметр шланга мін. 25 мм. Після нанесення поверхню необхідно структурувати або
затерти войлоком.

Метод нанесення

На зовнішні поверхні необхідно нанести покриття. Для покриття необхідно використовувати
тільки фарби з високою проникністю для водяної пари, рекомендуються дисперсійні силікатні
фарби Histolith®, вапняні фарби Histolith® або фарби на основі силіконової смоли AmphiSilan.

Структура покриття

бл. 1,5 кг/м² на 1 мм товщини шару.
Точні значення витрати визначаються при пробному нанесенні на конкретному об'єкті.

Витрата

Температура нанесення:Умови застосування

Температура при нанесенні для циркуляційного повітря і поверхні ≥ + 5 ° C

Не наносити під дією прямих сонячних променів, дощу або сильного вітру або забезпечити
відповідний захист поверхні.

Перед нанесенням наступного покриття необхідно дотримуватися часу висихання не менше 14
днів. Оштукатурену поверхню попередньо покрити Histolith Fluat і додатково промити. В стадії
сушки берегти оброблювані поверхні від занадто швидкого висихання.

Період висихання

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів

Примітки

■ Реагує, як луг.
■ Небезпека серйозного ураження очей.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Не допускати потрапляння в очі і на шкіру. При потраплянні в очі відразу ретельно промити

водою і проконсультуватися з лікарем.
■ Під час роботи використовувати спеціальні захисні рукавички і захисні окуляри / захисну

маску.
■ При потраплянні в органи травлення негайно звернутися до лікаря і показати йому упаковку

або етикетку.
■ Не вдихати пил.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

На повторну переробку здавати тільки порожні мішки (без залишків матеріалу). Затверділі
залишки матеріалу утилізувати як змішані будівельні відходи і відходи при знесенні.
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