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Histolith® Emulsionsfarbe
Reverzibilis beltéri festék, kazein/tempera karakterrel

Termékleírás

A Histolith® Emulsionsfarbe kimondottan a magas minőségű bevonatokhoz és festésekhez lett
kifejlesztve, a védett műemléképületek számára.

Alkalmazás

■ Reverzibilis, vízzel eltávolítható
■ Többszörösen átfesthető
■ Felületi feszültségben szegény
■ Szövet matt
■ Magas vízpára áteresztő képességű sd-érték = 0,02 m
■ Magas széndioxid áteresztő képességű
■ Oldószermentes
■ A speciális összetétel gátolja a penészgomba növekedését

Tulajdonságok

Reverzibilis emulzió agyag/PU/acetát bázison, továbbá ásványi pigmentek és töltőanyagok.Bázis

10 lKiszerelés/csomagolási egység

FehérSzínek

Kérésre gyári színezés többféle színárnyalatban. Gépi színezés ColorExpress rendszerben.

Matt (szövet matt)Fényességi fok

Hűvös, fagymentes helyen.Tárolás

■Sűrűség: 1,4 g/cm³Műszaki adatok

Lazúrok előállításához a reverzibilis, speciális Histolith® Emulsion kötőanyagKiegészítő termék

Feldolgozás

Az alapfelületnek szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak kell lennie.
ÖNORM B 2230, 2. részre ügyeljünk.

Alkalmas alapfelületek

Új vakolatok a PI, PII és a PIII habarcs-csoportokból:Alapfelület előkészítése

A felületet 2-4 hétig száradni hagyjuk. A bevonás előtt a felületet Histolith® Fluat-al kezeljük és utána
lemossuk.

Régi bevonat nélküli PI, PII és a PIII vakolatok és régi ásványi bevonatok:

A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk. A homokosan porló felületeket
előbb Histolith® Steinfestiger-el stabilizáljuk.
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Régi hordképes, matt diszperziós festékbevonatok:

A felületet jól megtisztítjuk. Egy alapozóréteget viszünk 10%-ban vízzel hígított mit Histolith®
Emulsionsfarbe-val. A korábbi fényes bevonatokat csiszolással felérdesítjük, majd Histolith®
Weißgrund-al alapozzuk.

Gipszvakolatok a PIV habarcs-csoportból és gipszstukkó:

Lágy gipszvakolat esetében Histolith® Spezialgrundierung-al megerősítjük. A száradási foltokat
(Sinterhaut) lecsiszoljuk és portalanítjuk, Histolith® Spezialgrundierung-al alapozzuk.

Enyves festékbevonatok:

Alaposan lemossuk, Histolith® Spezialgrundierung-al alapozzuk.

Penészes felületek:

A penészes felületeket lemossuk. A felületet a megszáradása után Capatox-al kezeljük, majd ismét
hagyjuk megszáradni.

Festőkefével rövid húzásokkal hordjuk fel. A dekoratív technikákhoz Modler (lapos) ecset, szivacs,
rongy és hasonlók.

A felhasználás módja

Alapozó bevonat:Bevonatrendszer

Egy alapozó bevonat maximum 10% vízzel hígítva. Krétásodó és/vagy erősen szívó alapfelületeket
előtte Histolith® Spezialgrundierung.al stabilizáljuk.

Záró bevonat:

Histolith® Emulsionsfarbe maximum 5 % vízzel hígítva.

Lazúrbevonat:

A Histolith® Emulsionsfarbe-nak Histolith® Emulsion-al történő hígításával tudjuk előállítani. A
keverési arányt próbafelhordással tudjuk megállapítani.

Kb. 150 ml/m2 sima lapfelületen munkafázisonként. Durvább felületen értelemszerűen több. A pontos
értékeket minden esetben - az adott objektumon történő - próbafelhordással lehet megállapítani.

Felhasználás

A feldolgozás alsó hőmérséklethatára: +8 °C alapfelület és levegő hőmérséklet.Feldolgozási feltételek

+20 °C és 65% relatív páratartalomnál 4-6 óra után felületszáraz és átfesthető. Alacsonyabb
hőmérsékleten és magasabb levegő páratartalomnál értelemszerűen több.

Száradás/száradási idő

Használat után rögtön vízzel.Szerszámok tisztítása

A látható átfedések elkerülése érdekében egy lépésben „nedves a nedvesre” technikával hordjuk fel.Megjegyzés

Tanács

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat - Gyermek
kezébe nem kerülhet - Szemmel való érintkezés esetén azonnal és alaposan mossuk ki vízzel és
konzultáljunk orvossal jelölést nem kötelező - Ne engedjük a csatornarendszerbe - A
környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő tárolóedényt használjunk - Ezt a terméket és a
termékkel érintkező csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

Veszélyek jelzése / Biztonsági
Ajánlások

(a közzététel időpontjának megfelelő
állapot)

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem
ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett
csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

Ártalmatlanítás

Ezeknél a termékeknél (Kat. A/a) 30 g/l. Ez a termék kevesebb mint l g/l VOC-t tartalmaz.EU határérték a VOC tartalomra

Hulladék kulcsszám: 57 303 (ÖNORM S 2100 szerint)További részletek

EWC/EAK: 08 01 11

Vízveszélyeztetési osztály: 2. osztály, a vizeket veszélyezteti.

ADR/RID: UN 3082, 9 osztály, III

Alkalmazás: Csak építőipari felhasználásra.

Caparol Ügyfélszolgálat:
Telefon: +36/1-264-8914
Fax: +36/1-262-0467
E-mail: caparol@caparol.hu

Ügyfélszolgálat
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