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Histolith® Fassadenschutz
Водовідштовхуюче (гідрофобізуюче) просочення.

Опис продукту

Використовується для додання водовідштовхувальних властивостей вбираючим вологу
мінеральним фасадним поверхням.

Сфера застосування

■ високий показник водовідштовхувальних властивостей
■ вільна дифузія водяної пари
■ висока пропускаюча здатність вуглекислого газу
■ стійка до дії лугів і УФ- променів

Властивості

Олігомери силоксани, містить розчинники.В’яжуче

10 лУпаковка/Розмір тари

ПрозорийКолірні відтінки

Зберігати в сухому місці.Зберігання

■ Щільність: ~0,8 г/см³Технічна характеристика

Застосування

Поверхня повинна бути міцною, сухою, мати здатність до навантажень і здатність
вбирати вологу, не містити забруднень, розділяючих речовин.

Придатні основи

В якості поверхонь придатні гладка облицювальна кладка з природного каменю, цегли,
силікатної цегли, бетонного каменю, а також декоративного бетону з наповнювачем і мінеральні
покриття.

■ Підготувати поверхню належним способом так, щоб видалити всі забруднення і не пов'язані
частинки. Виключити потрапляння вологи через тріщини, дефектні шви або отвори.

■ Природні камені з осипом піску перед насиченням зміцнити матеріалом Histolith®
Steinfestiger.

Підготовка основи

В даному друкованому виданні не розглядаються всі можливі поверхні, що застосовуються на
практиці і методи їх обробки.

При обробці поверхні, що не включені до цієї технічної інформацію звертайтеся за
консультаціями в компанію Сaparol або до співробітників відділу збуту. Компанія Сaparol буде
рада надати консультації з конкретних умов об'єкта.

Матеріал готовий до застосування.Підготовка матеріалу

Наносити кілька разів пензлем або безнапірним обливанням в залежності від вбираючої
здатності, не менше двох разів методом «мокрим по мокрому».

Метод нанесення
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~200 - 400 мл/м2 на шар, в залежності від вбираючої здатності поверхні.Витрата

Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення на відповідних об'єктах.

Температура при використанні:
oт + 5°C до + 30°C для поверхні і навколишнього повітря 

Умови застосування

При температурі 20 ° C і відносній вологості повітря 65% після 2 години поверхня стійка до
дощу. При більш низьких температурах і більш високій вологості повітря даний проміжок часу
збільшується.

Період висихання

Відразу після застосування промити матеріалом Disbocolor 499 Verdünner.Очищення інструментів

На світлих поверхнях можливе посилення відтінку матеріалу.Вказівки

Заходи укриття суміжних поверхонь:
Ділянки, прилеглі до поверхонь, на які буде наноситися покриття, обов'язково вкрити, особливо
це відноситься до скла, виробів з кераміки, лакофарбового покриття, клінкерній цеглі,
природним камінню, металу і дереву.

Примітки

Продукт призначений тільки для професійного застосування.

■ Займистий.
■ Небезпечний для здоров'я: при проковтуванні всередину організму може заподіяти шкоди

легеням.
■ Повторюваний або тривалий контакт може призвести до подразнення шкіри і появи на ній

тріщин.
■ Зберігати щільно закритим в добре провітрюваному приміщенні.
■ При недостатній вентиляції носити респіратор.
■ Використовувати лише в добре провітрюваному приміщенні.
■ Зберігати далеко від джерел займання. Не палити поблизу.
■ Не вдихати пари / аерозоль.
■ Не допускати попадання в каналізацію, водойми або ґрунт.
■ У разі проковтування не викликати блювоту. Негайно звернутися за медичною допомогою та

показати упаковку або етикетку матеріалу.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

■ Здавати на повторну переробку тільки порожню тару.
■ Тару з залишками матеріалу здати в пункт збору.

Утилізація

M-GF02Код продукту

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua
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