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Histolith® Fluat
Концентрат для попередньої обробки штукатурок.

Опис продукту

Кислий флюат для видалення запечених шарів на нових штукатурках перед нанесенням
силікатних фарб і для нейтралізації поверхні штукатурки.
Крім того, застосовується для очищення старих мінеральних штукатурок і старих мінеральних
покриттів.

Сфера застосування

Histolith® Fluat вступає в реакцію з штукатурками, що містять вапно і цемент. При цьому
нейтралізуються кислі складові. При правильному застосуванні вода для змивання не містить
кислот.

Властивості

Водний розчин кислих фторсилікатів.В’яжуче

10 лУпаковка/Розмір тари

Зберігати в прохолодному місці, але не на морозі.
Зберігати тільки в ємностях, стійких до кислот.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,2 г/см³Технічна характеристика
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Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche

Застосування

Поверхні повинні бути міцними, зі здатністю до навантажень, чистими, без розділяючих речовин,
сухими. Необхідно дотримуватися Положення на надання підрядно-будівельних послуг VOB,
частина C, DIN 18 363, розділ 3.

Придатні основи

Нові штукатурки розчинної групи PI, PII і PIII:
Видалення спеченої кірки може проводитися за допомогою Histolith® Fluat при дотриманні
наступного часу висихання: для розчинної групи PI: мінімум 4 тижні; для розчинної групи PII і
PIII: мінімум 2 тижні.

Підготовка матеріалу

Старі штукатурки без покриття розчинної групи PI, PII і PIII і старі мінеральні покриття:
Запечені шари і забруднення можуть бути видалені за допомогою Histolith® Fluat перед
нанесення нового покриття.

Histolith® Fluat розбавити 3-5 частинами води і наносити щіткою знизу вгору. Максимальний час
дії: 5-10 хвилин, уникайте підсихання.

Метод нанесення
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Після успішної реакції (зпінення) промити поверхню великою кількістю води. В окремих
випадках може знадобитися повторення процесу, щоб повністю видалити спечену кірку або
забруднення. Зібрати стікаючу воду і утилізувати відповідно до приписів, встановлених законом.

бл. 30–50 мл/м² в залежності від поверхні.Витрата

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

Умови застосування

Наступне покриття може наноситися після повного висихання поверхні, мінімум через 12 годин.Період висихання

Відразу після застосування промити водою.Очищення інструментів

Не наносити на нагріту поверхню.Вказівки

Заходи щодо захисту суміжних поверхонь:
навколишні поверхні ретельно вкрити, це особливо стосується скляних, керамічних, лакованих,
металевих, дерев'яних поверхонь і поверхонь з клінкерної цегли, природного каменю.

Примітки

Продукт призначений тільки для професійного застосування!
Викликає хімічні опіки.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Під час роботи не вживати їжу та не пити. Не вдихати пар / аерозоль. Уникати потрапляння в очі.
При потраплянні в очі відразу ретельно промити їх водою і звернутися до лікаря. При
нещасному випадку або нездужанні одразу звернутися до лікаря (по можливості показати
етикетку). Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях.
Даний продукт і упаковку від нього здавати в пункти збору відходів. Зберігати в недоступному
для дітей місці. При потраплянні на шкіру відразу зняти забруднений одяг та промити ділянки
шкіри великою кількістю води.
При роботі надягати спецодяг, захисні рукавички та окуляри / маску.
Необхідно дотримуватися відповідні вказівки професійного об'єднання по роботі з кислотами.

Здавати в утилізацію тільки порожню упаковку. Не можна утилізувати разом з побутовими
відходами.
Не допускати попадання в каналізацію.

Утилізація

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

 

Технічна інформація 1037 · Видання: March 2018
Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не
звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов’язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації .  ДП "Капарол Україна" вул.

Алма-Атинська, 35-а · м. Київ · 02092 · Тел. +380 44 379 06 91 · E-Mail: info@caparol.ua · Інтернет-сторінка www.caparol.ua


