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Histolith® Leinölfarbe
Високоякісна льняна фарба для не зберыгаючих свої розміри
дерев'яних деталей, застосовується для зовнішніх і внутрішніх
поверхонь.

Опис продукту

Льняна фарба для нанесення покриттів на не зберыгаючих свої розміри дерев'яні деталі, для
зовнішніх і внутрішніх робіт, особливо добре підходить для фахверку, гонту, дерев'яної обшивки.
Може застосовуватися також для штукатурок і штукатурного гіпсу в приміщенні.

Сфера застосування

■ не містить ароматичних вуглеводнів
■ висока атмосферостійкість
■ висока еластичність
■ тривалий час відкритої роботи

Властивості

Льняна оліяВ’яжуче

1 л, 2,5 л, 10 лУпаковка/Розмір тари

Тонується в багатоколірні відтінки в системі Color Express.Колірні відтінки

Стійкість світлового тону відповідно до інструкції BFS № 26:

В'яжуче: клас С

Пігментація: група 1 до 3 згідно колірному відтінку

Світлі тони при застосуванні на поверхнях з недостатнім освітленням можуть пожовтіти
(наприклад внутрішні приміщення). Дана властивість притаманна матеріалу з в'яжучим на
основі льняної олії.

Шовковисто-глянцеваСтупінь глянцю

Вказівки:
Ступінь глянцю може варіюватися на поверхнях з різною вбираючою здатністю. На деталях, які
перебувають під прямими сонячними променями, ступінь глянцю поступово знижується.

У прохолодному місці, але не на морозі.
Ємності тримати щільно закритими.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,05 г/см3 Технічна характеристика
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Застосування

Поверхні повинні бути міцними, зі здатністю до навантажень, чистими, без розділяючих речовин,
сухими (вологість дерева <15%) і з вбираючою здатністю.

Придатні основи

Необроблене дерево:Підготовка основи

■ Нові дерев'яні деталі: Відшліфувати у напрямку волокон, ретельно очистити і видалити
виступаючі речовини (наприклад, смолу). Відшліфувати гострі грані.

■ Старе обвітрене дерево: Відшліфувати до поверхні зі здатністю до навантажень і ретельно
очистити. Відшліфувати гострі грані.

Старі покриття зі здатністю до навантажень:
Масляні лаки та емалі / лаки на основі алкідної смоли: ретельно відшліфувати.

Дисперсійні фарби та акрилові лаки / емалі:
Видалити з поверхні.

Наносити щіткою.Метод нанесення

Просочування:Структура покриття

■ Деревина дуба зовні і всередині приміщення: за допомого Histolith® Halböl
■ Деревина хвойних порід зовні будівлі: за допомогою Capalac Holz-Imprägniergrund.
■ Деревина хвойних порід всередині приміщення: за допомогою Histolith® Halböl.

Ґрунтувальне покриття:
Histolith® Leinölfarbe

Проміжне покриття:
Histolith® Leinölfarbe

Фінішне покриття:
Histolith® Leinölfarbe

Грунтувальне / проміжне / фінішне покриття наносити тільки затонованим.

Нанесення:
Перед застосуванням ретельно перемішати. Нанести Histolith® Leinölfarbe у напрямку волокон і
добре вирівняти. Матеріал завжди наноситься тонким шаром, прибрати надлишки матеріалу в
поглибленнях, інакше можуть з'явитися складки. При необхідності розбавити максимум 10%
Histolith Halböl.

80-100 мл/м2 на один шар на гладкій поверхні. Точна величина витрат визначається при
пробному нанесенні на об'єкт.

Витрата

Нижня межа температури при нанесенні покриття: 
+ 10°C для поверхні та навколишнього середовища

Умови застосування

З досвіду для льняних фарб потрібно більш тривалий час сушки, ніж для сучасних лаків на
основі синтетичних смол.

Період висихання

При температурі + 20 ° C і відносній вологості повітря 65% Histolith® Leinölfarbe може
піддаватися подальшій обробці через 24 години. При більш низькій температурі, а також при
більш високій вологості повітря зазначені інтервали часу збільшуються.

Під час висихання, яке може тривати до 4 тижнів в залежності від умов на об'єкті, необхідно
берегти поверхню від механічних пошкоджень і пилу.

Після застосування очистити замінником терпентину.Очищення інструментів

Примітки

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Ємності зберігати щільно закритими в добре провітрюваному місці.
■ Зберігати далі від джерел загоряння.
■ Не курити.
■ Не вдихати пар / аерозоль.
■ Уникати потрапляння в очі і на шкіру.
■ Не допускати потрапляння в каналізацію / стічні води і в грунт.
■ Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях.
■ Не викликати блювоту при потраплянні в шлунок. Відразу звернутися до лікаря і показати

упаковку або етикетку.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Містить карбоксилат кобальту, 2-бутанон оксим. Може викликати алергічні реакції.

Ганчірки, просочені льняною олією, можуть самозайматися (через вміст льняної олії). Тому їх
завжди потрібно зберігати в щільно закритій жерстяній тарі або перед викиданням висушити на
повітрі в розгорнутому стані.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)
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Здавати в утилізацію тільки порожню упаковку. Упаковку з залишками продукту здавати в пункт
збору старих лаків.

Утилізація

Для продуктів даної категорії A/d: 300 г/л з 2010 року. Цей продукт містить 250 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-LL05Код продукту

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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