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Histolith® Kalkschlämme
Готовий до застосування вапняний розчин на основі
гідроксиду кальцію.

Опис продукту

Вапняний розчин для заповнення усадочних тріщин і вирівнювання поверхні, спеціально
призначений для сфери охорони пам'яток архытектури.
Особливо добре підходить для покриття багатих вапном штукатурок, а також для ремонту
старих мінеральних покриттів з хорошою вбираючою здатністю. У поєднанні з Histolith®
Schlämmquarz може застосовуватися для шпатлювання поверхні.

Сфера застосування

■ гарне заповнення
■ атмосферостійкий
■ світлостійка пігментація
■ висока проникність для водяної пари, величина sd = 0,03 м
■ без гідрофобізації
■ зі слабким натягом

Властивості

Біле вапно, мінеральні пігменти і наповнювачі, невелика кількість органічних добавок для
поліпшення атмосферостійкості і нанесення.

В’яжуче

25 кгУпаковка/Розмір тари

БілийКолірні відтінки

Заводське тонування в багатоколірні відтінки за запитом. При нанесенні фінішного покриття на
суцільні поверхні застосовувати тільки матеріал з однаковим номером або змішувати матеріали
з різними номерами. Можливе тонування вручну за допомогою стійких до вапна тонувальних
фарб і сухих пігментів. Сумісність з пігментом перевіряється на пробній ділянці.

Стійкість колірного тону згідно з пам'яткою BFS № 26: 
Клас:  C
Група: 1

Виражений матовийСтупінь глянцю

У прохолодному, захищеному від морозу місціЗберігання

■ Щільність: бл. 1,7 г/см³Технічна характеристика



Технічна інформація H1015R NOE
Застосування

Поверхні повинні бути міцними, сухими, чистими, без розділяючих речовин, володіти здатністю
до навантажень.

Придатні основи

Нові штукатурки класу розчинів P I, P II і P III:
Дотримуйтесь час сушки для нових штукатурок перед нанесенням покриття, для класу розчинів
P I мін. 4 тижні, для класу розчинів P II і P III мін. 2 тижні. Спечену кірку видалити продуктом
Histolith® Fluat. В якості альтернативи можна нанести продукт Histolith® Kalkschlämme
фрескальним способом через 24 години після нанесення штукатурки. При фрескальному
нанесенні на затонованих покриттях можуть з'явитися відхилення в колірному тоні і плями.

Підготовка основи

Старі нефарбовані штукатурки і старі мінеральні покриття:
Ретельно очистити поверхню. Видалити неміцні шари.

Усунення дефектів штукатурки:
Ремонтний розчин повинен відповідати старійштукатурці за своїм типом і структурі.
Відремонтовані ділянки штукатурки повинні добре схопитися і висохнути перед подальшою
обробкою. Всі відремонтовані ділянки покрити Histolith® Fluat і промити.

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

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

Поверхні з нальотом грибка або водоростей:
Поверхні з нальотом грибка або водоростей очистити вологим способом. Після висихання
обробити поверхні продуктом Histolith® Algenentferner і висушити. Для визначення структури
покриття потрібна попередня консультація з співробітником нашого представництва або
технічного відділу. Крім того, необхідно дотримуватися законодавчих та відомчих розпоряджень
(наприклад, Положення про використання біоматеріалів і небезпечних речовин).

Просочення:
При сильному впливі вологи, а також в зоні дії водяних бризок стійкість покриття значно
поліпшується за допомогою просочення Histolith® Fassadenschutz. Просочення наноситься не
раніше, ніж через 7 днів.

На об'єктах, що охороняються як пам'ятники архітектури, рекомендується наносити матеріал
щіткою.

Метод нанесення

Шпатлювання:
Змішати Histolith® Kalkschlämme і Histolith® Schlämmquarz в пропорції 1: 1 до отримання
шпатлювальної маси. Нанести шпателем або розгладити кельмою. Сильно вбираючі поверхні
попередньо змочити водою. Після нанесення затерти войлоком по мокрому або відшліфувати
після висихання. Товщина шару макс. 5 мм. Вкрита шпаклівкою поверхня повинна зберігатися
вологою протягом 3 днів, через 7 днів її можна покривати вапняною фарбою.

Після завершення попередньої обробки поверхні нанести ґрунтувальне і фінішне покриття
матеріалом, розбавленим водою максимум на 10% в залежності від вбираючої здатності
поверхні. В якості альтернативи можна нанести ґрунтувальне покриття Histolith® Kalkschlämme і
фінішне покриття Histolith® Fassadenkalk або Histolith® Innenkalk для внутрішніх поверхонь.

Структура покриття

Сильно і нерівномірно вбираючі поверхні спочатку необхідно заґрунтувати продуктом Histolith®
Silikat-Fixativ, розведеним водою в пропорції 2: 1 або 1: 1 в залежності від вбираючої здатності
поверхні.

бл. 350 – 500 г/м² для одного нанесення на гладку поверхню. На шорсткій поверхні витрата
відповідно збільшується. Точні значення витрати визначаються при пробному нанесенні на
конкретному об'єкті.

Витрата

Нижня межа температури при нанесенні покриття:
+ 8 ° C для поверхні і циркуляційного повітря.

Умови застосування

При 20 ° C і відносній вологості повітря 65% поверхня висихає через 4 - 6 годин, через 24
години можна проводити її подальшу обробку, через 3 дні покриття стійке до впливу дощу. При
більш низькій температурі і більш високій вологості повітря зазначені інтервали часу
збільшуються.

Період висихання

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів

■ Залежно від властивостей поверхні і атмосферних впливів можуть спостерігатися відхилення
в колірному відтінку і з'являтися плями.

■ Не наносити при потраплянні прямих сонячних променів, під дією високої температури,
сильного вітру, дуже високій вологості повітря, туману, дощу.

■ При необхідності встановити каркасну сітку або тент. Дотримуватися обережності при
небезпеки нічних заморозків.

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

Вказівки
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Заходи щодо захисту суміжних поверхонь:
Прилеглі поверхні необхідно ретельно накрити, особливо це стосується скляних, керамічних,
лакованих, металевих, дерев'яних поверхонь і поверхонь з клінкерної цегли та природного
каменю.

Примітки

■ Небезпека серйозного ураження очей.
■ Не вдихати пар / аерозоль.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При потраплянні в очі відразу ж ретельно промити їх водою і проконсультуватися з лікарем.
■ При потраплянні на шкіру негайно змити великою кількістю води і мила.
■ Під час роботи використовувати спеціальні захисні рукавички і захисні окуляри / захисну

маску.
■ При проковтуванні негайно звернутися до лікаря і показати йому упаковку або етикетку.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

■ На повторну переробку здавати тільки порожні ємності.
■ Рідкі матеріали можна утилізувати як відходи фарб на водній основі.
■ Засохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або як побутові відходи.

Утилізація

Для продуктів даної категорії А/а: 30 г/л (з 2010 р). Цей продукт містить <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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