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Histolith® Innenkalk
Вапняна фарба для внутрішніх робіт на основі гідроксиду
кальцію з додаванням льняної олії.

Опис продукту

Для автентичних вапняних покриттів для застосування спеціально в галузі охорони пам'яток
архітектури, а також для всього житлового сектору. Особливо добре підходить для покриття
збагачених вапном штукатурок, а також для ремонту вбираючих, мінеральних старих покриттів.

Сфера застосування

■ висока паропроникна здатність, величина sd = 0,01 м
■ володіє вбираючою і сорбційною здатністю
■ зі слабким натягом
■ може багаторазово перефарбовуватися

Властивості

Біла вапно, мінеральні пігменти і наповнювачі, трохи органічних добавок для поліпшення
в'яжучої здатності пігменту і застосування (в тому числі льняна олія).

В’яжуче

12,5 лУпаковка/Розмір тари

БілийКолірні відтінки

Заводське тонування в багатоколірні відтінки можливе за запитом. При нанесенні фінішного
покриття на дотичні поверхні необхідно застосовувати матеріал тільки з однаковим номером
партії або змішувати один з одним матеріали з різних партій. Можливе тонування вручну за
допомогою кольорів Calcino-Color, а також за допомогою вапняностійких тонувальних паст і
сухих пігментів. Сумісність з пігментом перевіряється на пробній ділянці.

Глибоко матоваСтупінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,5 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Поверхні повинні бути міцними, зі здатністю до навантажень, чистими, без розділяючих речовин,
сухими і з вбираючою здатністю.

Придатні основи

Нові штукатурки розчинної групи P I, 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. В якості альтернативи можна нанести продукт Histolith® Innenkalk
фрескальним способом через 24 години після нанесення штукатурки. При фрескальному
нанесенні затонованих покриттів можуть з'явитися відхилення в колірному відтінку і плями.

Підготовка основи

Старі нефарбовані штукатурки і старі мінеральні покриття:
Ретельно почистити поверхню. Видалити неміцні шари.
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Усунення дефектів штукатурки:
Ремонтний розчин повинен відповідати за своїм типом і структурі старій штукатурці.
Відремонтовані ділянки повинні добре схопитися і висохнути перед подальшою обробкою. Всі
відремонтовані ділянки покрити продуктом Histolith® Fluat і промити.

Глиняні штукатурки:
Почистити поверхню і заґрунтувати за допомогою Histolith® Silikat-Fixativ. Нанести пробне
покриття і перевірити на зафарбовування в коричневий колір.

Природний камінь:
В якості поверхні підходить тільки вбираючий вологу природний камінь. По можливості нанести
пробне покриття на ділянку і перевірити сумісність поверхні з матеріалом.
Ретельно очистити поверхню. Видалити неміцні шари. Натуральний камінь з піщаним осипом
зміцнити продуктом Histolith® Steinfestiger.

Увага:
При нанесенні на натуральний камінь з водорозчинними компонентами вони можуть вицвісти на
поверхні і утворити плями.

Поверхні з грибковим або пліснявим нальотом:
Поверхні з грибковим або пліснявим нальотом очистити мокрим способом. Після висихання
поверхні обробити продуктом Histolith® Algenentferner і висушити. Для визначення структури
покриття потрібна попередня консультація з нашим співробітником по збуту або з нашим
технічним відділом.

На об'єкти - пам'ятки архітектруи, що знаходяться під охороною, рекомендується наносити
щіткою.

Метод нанесення

Після завершення попередньої обробки поверхні нанести ґрунтувальний і фінішний шар
матеріалом, розбавленим максимум на 10% водою в залежності від вбираючої здатності
поверхні. Сильно і нерівномірно вбираючі поверхні спочатку заґрунтуйте продуктом Histolith®
Silikat-Fixativ, розведеним водою в пропорції 2: 1 або 1: 1 в залежності від вбираючої здатності
поверхні.

Структура покриття

Бл. 300 - 400 мл/м² на гладкій поверхні, на шорсткій поверхні витрата відповідно більша. Точна
величина витрат визначається при пробному нанесенні на об'єкт.

Витрата

Нижня межа температури при нанесенні покриття:
+ 8 ° С для поверхні і навколишнього середовища.

Умови застосування

При температурі + 20 ° C і відносній вологості повітря 65% поверхня висихає через 4 - 6 годин,
подальшу обробку поверхні можна проводити через 24 години. При більш низькій температурі, а
також при більш високій вологості повітря зазначені інтервали часу збільшуються.

Період висихання

Робочі прилади прочистити після застосування водою.Очищення інструментів

Залежно від властивостей поверхні можуть спостерігатися відхилення в колірному відтінку і
з'являтися плями. Рекомендується нанести пробне покриття, в тому числі і для перевірки
сумісності з поверхнею. Для уникнення патьоків наносити в техніці «мокре по мокрому» за один
прохід.

Вказівки

Заходи щодо захисту оточуючих поверхонь:
Навколишні поверхні ретельно закрити, це особливо стосується скляних, керамічних, лакованих,
металевих, дерев'яних поверхонь і поверхонь з клінкерної цегли, натурального каменю.

Примітки

■ Викликає подразнення шкіри.
■ Небезпека серйозного пошкодження очей. При потраплянні в очі відразу ж ретельно промити

їх чистою водою і проконсультуватися з лікарем.
■ При потраплянні на шкіру відразу промити водою.
■ Не вдихати пар / аерозоль.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При роботі надягати відповідні захисні рукавички та окуляри / маску.
■ При проковтуванні відразу звернутися до лікаря і пред'явити упаковку або етикетку.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

■ Для утилізації підходять тільки порожні ємності.
■ Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи фарб на водній основі
■ Bисохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або як побутове сміття.

Утилізація

Для продуктів даної катгорії A/а: 30 г/л з 2010 р.
Даний продукт містить менше 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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