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> Alapozók >> Vizes alapú, színtelen

 
Sylitol-Kristallin
Kétkomponensű szilikát homlokzatfesték  
szerves alkotórészek nélkül.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 197

Szerves alkotórészek nélküli kétkomponensű szilikátfesték PIc, PII, és PIII habarcs-
csoportba tartozó vakolatok, illetve régi tiszta szilikátfesték bevonatok időjárásálló, 
kiváló vízpára-, és CO2 áteresztő képességű festésére. 
A tiszta szilikátkötés miatt a Sylitol-Kristallin rendkívül intenzíven kovásodik az alap-
felülettel és nemesmatt, épületfizikailag előnyös réteget képez. A Sylitol-Kristallin 
ezért különösen alkalmas a régi, műemlék épületek renoválására.

■ Időjárásálló
■ Jó diffúzióképesség, az EN 1062 szerint sd = 0,01 m  értékű „magas vízgőz-

áteresztő képességű” osztályának felel meg
■ Magas CO2 áteresztő képesség
■ Esővédelem, a EN 1062 szerint w=1,7 (kg/(m2xh0,5))  „Magas vízáteresztő 

képességű” osztálynak felel meg.
■ Enyhe szagú, környezetkímélő

Kálivízüveg szerves adalékok nélkül, DIN 18 363, 2.4.1 bek. szerint.

Sylitol-Kristallin festékkoncentrátum: kb. 1,75 g/cm3. 
Sylitol-Fixativ: kb. 1,2 g/cm3.

Matt

Fehér. Igény esetén gyári színezés. Összefüggő felületek fedőrétegei felhordásánál 
csak azonos gyártási számú anyagokat használjunk, illetve a különböző gyártási 
számú anyagokat keverjük össze.

Sylitol-Kristallin festékkoncentrátum: 10 liter. Sylitol-Fixativ: 10 liter

Sylitol-Kristallin festékkoncentrátum: Fényálló, szervetlen pigmenteket és ás-
ványi töltőanyagokat tartalmazó festékkoncentrátum. A Sylitol-Kristallin festékkon-
centrátumot fehéren, illetve színezve szállítjuk. Kötőanyagot nem tartalmaz, ezért 
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csak kizárólag Sylitol-Fixativ-val való keverés után dolgozható fel. Sylitol-Fixativ: 
Kálivízüveg tartalmú szilikát kötőanyag a Sylitol-Kristallin festékkoncentrátum szá-
mára. A kikevert homlokzatfesték konzisztenciájának további beállításához  Ala-
pozó a PIc, PII és PIII habarcscsoport erősen, vagy különböző mértékben szívó 
ásványi alapfelületei erősítésére és egalizálására, valamint régi tiszta szilikátfesték 
bevonására Sylitol Kristallin-nal való átfestést megelőzően.
A Sylitol-Fixativval a megadott arányban kevert Sylitol-Kristallin festékkoncentrátu-
mot ezen műszaki információban a továbbiakban bázisterméknek nevezzük.

A terméket jól lezárva, hűvös, jól szellőző helyen tároljuk. Az anyagot kizárólag 
műanyag edényben tartsuk. Tárolhatóság: Sylitol-Kristallin festékkoncentrátum:  
6 hónap Sylitol-Fixativ: 12 hónap. A kikevert színeket (bázisfesték) 7 napon belül 
használjuk fel.

Tárolás:

Feldolgozás

10 liter Sylitol-Kristallin festékkoncentrátumhoz tegyünk 5 liter Sylitol-Fixativot és 
kézzel, vagy megfelelő keverővel homogén, csomómentes bázisfestéket keverjünk.

Alapréteg:
Erősen, vagy egyenetlenül szívó alapfelületek: A Sylitol-Fixativ-ot az alapfe-
lület szívóképességétől függően 1:1, illetve 1:2 arányban vízzel hígítva hordjuk fel. 
Gyengén szívó alapfelületek: A bázisfestéket legfeljebb 20%-Sylitol-Fixativval 
hígítsuk, majd kefével hordjuk fel.
Köztes réteg bázisfestékkel:
Az adott alapfelülettől és annak állapotától függően a  bázisfestéket max. 
10%-Sylitol-Fixativval hígítsuk.(a Sylitol-Fixativot vízzel 1:1 arányban keverjük). Fi-
nom felületi hajszálrepedéses vakolatokra töltő köztes réteget hordjunk fel legfel-
jebb 20% Disboxid 942 Mischquarz-ot tartalmazó bázisfestékkel.
Fedőréteg bázisfestékkel:
Legfeljebb 5 % Sylitol-Fixativval hígítva. Az egyes rétegfelhordások között legalább 
24 óra száradási időt kell hagyni.

A Sylitol-Fixativot kefével jól bedörzsölve hordjuk fel. A bázisfestéket kefével, vagy 
alacsony nyomású szóróberendezéssel dolgozzuk fel. A szerszámokat használat 
után vízzel mossuk ki.

Sylitol-Fixativ alapozóként: Kb. 100-150 ml/m2, az alapfelület szívóképességétől 
függően. Sylitol-Kristallin festékkoncentrátum: 130-150 ml/m2 sima felületen. 
Sylitol-Fixativ mint kötőanyag komponens: 65-75 ml/m2 sima felületen mun-
kafolyamatonként. Ezáltal 195-225 ml/m2 mennyiségű anyagfelhasználás adódik a 
bázisfestékre sima felület esetén. Durva felületeken a felhasználás megfelelően több. 
A felhasználandó pontos anyagmennyiség próbafelhordás útján állapítható meg.

+8 °C az alapfelületre és környező levegő hőmérsékletére.

+20 °C és 65 % relatív páratartalom esetén 12 óra múlva felületszáraz és átfesthe-
tő. Alacsonyabb hőmérséklet és/vagy magasabb páratartalom esetén a száradási 
idő meghosszabbodik.

A festendő felületek környezetében található elsősorban üveg, kerámia, lakk fe-
lületeket, klinker, terméskő, fém, illetve természetes vagy lazúrozott fa felületeket 
gondosan fedjük le. Ha festék fröccsen rájuk, azonnal tiszta vízzel mossuk le. Erős 
szél esetén az állványzatot fóliázzuk be.

Az olyan kiugró épületrészeket, mint párkányzatok, ablakkönyöklők, falkoronák stb. 
szakszerűen bádogoztassuk le annak megakadályozására, hogy azok a falfelületek 
elszennyeződését vagy átázását okozzák.

Az alapfelület állapotától és az időjárástól függően enyhe foltok vagy színárnyalat-
beli eltérések alakulhatnak ki. Ajánlatos próbafestést végezni az alapfelülettel való 
összeférhetőség és a tapadás ellenőrzése céljából is. Az egyenetlenségek elkerülé-
se érdekében nedves a nedvesre módszerrel egy menetben hordjuk fel a rétegeket. 

Keverési arány:

Rétegfelépítés:

Felhordás:

Felhasználás:

A feldolgozás és a száradás 
alsó hőmérséklethatára:

Száradási idő:

Letakarási óvintézkedések:

Konstruktív intézkedések:

Figyelem:
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Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek szennyeződésektől, és tapadást gátló anyagoktól mentesnek és 
száraznak kell lennie. Vegye figyelembe a VOB C részét, a DIN 18 383 3. bekezdését.

A festés előtt a vakolatok száradási ideje: PIc habarcscsoport legalább 4 hét PII 
és PIII-as habarcscsoport legalább 2 hét. Könnyűvakolatok nem alkalmasak 
alapfelületként. A felső vakolatréteg legkisebb vastagsága: 5,0mm.

A máló felületeket fluátozzuk és utána mossuk le. 

Szárazon keféljük le, majd vízsugárral tisztítsuk meg. A felületet ezt követően Sylitol-
Fixativval alapozzuk, 1:1 arányban vízzel hígítva.

A felületet kézzel, vagy géppel, pl. vízsugárral a törvényi előírások betartásával tisz-
títsuk meg. Az algás felületeket a 104. sz. Műszaki inf. szerint Capatox-al kezeljük.

A 198 sz. Műszaki információ szerint Calcimur Fassaden-Kalkfarbe-t, illetve a 397. 
sz. műszaki információ szerint Calcimur Kalkschlämme-t hordjunk fel.

A vakolatjavításoknak a szilárdság és a struktúra tekintetében a meglévő régi va-
kolattal megegyezőnek kell lenniük. A vakolatjavításoknak a festés előtt jól meg 
kell kötniük és ki kell száradniuk. Ha szükséges fluátozni és azt követően le kell 
mosni őket. Nagyobb felületen történő vakolatjavítás esetén mindig a teljes felületet 
fluátozzuk (régi- és új vakolatot).

A jól tapadó szilikát bevonatokat szárazon, vagy nedvesen tisztítsuk meg. Aztán 
1.1 arányban vízzel hígított Sylitol-Fixativval alapozzuk. Figyelem: Ne hordjuk fel 
diszperziós-szilikát bevonatokra. Az olyan régi szilikátrétegeket, amelyek szerves 
részeket, vagy hidrofóbizáló anyagokat tartalmazhatnak Sylitol-Fassadenfarbe 
homlokzatfestékkel fessük a 195 sz. műszaki információ szerint.

A bevonatot csiszolással, kaparással, maratással maradéktalanul távolítsuk el és a 
teljes felületet vízsugárral, a műszaki előírások betartásával tisztítsuk meg és hagy-
juk jól megszáradni. A bevonat tapadásának ellenőrzésére végezzünk próbafestést.

Amennyiben a felületet tartósan fröccsenő víz éri, az a réteg tartósságát hátrányo-
san befolyásolja. Disboxan 452 Wetterschutz-zal történő impregnálás segítségével 
a felület víztaszító hatását és tartósságát jelentősen fokozhatjuk. Az impregnálás 
elvégzése előtt legalább 10 napig hagyjuk a felületet száradni.

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet. S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal 
ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S 29 – Csatornába engedni nem szabad

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. 
rendeletben, és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben foglaltak szerint. Nem sza-
bad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Lejárt szavatosságú lakként, 
festékként gyűjthető össze! Csak a teljesen kiürült tárolóedény hasznosítható újra!

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló 
alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szak-
tanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó javaslatát!

PIc, PII, PIII-as habarcscso-
portba tartozó vakolatok:

Máló vakolat:

A felületükön homokosodó 
vakolatok:

Régi szilárd vakolatok:

PIc és PIb habarcscsoport 
vakolatai:

Vakolatjavítások:

Régi, hordképes tiszta 
szilikát bevonatok:

Szerves bevonatok és 
nem hordképes ásványi 

bevonatok:

Impregnálás:

Biztonsági előírások:

Hulladékelhelyezés:

Műszaki információ:

Nem alkalmas csapadéknak kitett vízszintes felületekre. Ne dolgozzuk fel közvetlen 
napfényben, esőben, szélsőségesen magas páratartalom mellett (pl. ködös idő-
ben), vagy erős szélben. Az éjszakai fagyveszélyre is ügyeljünk. Sós felületeken 
történő felhordás esetén a festés tartóssága nem garantálható.
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