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Histolith® Feinputz
Ásványi mész-finomvakolat, kül- és beltéri használatra

Termékleírás

A Kalk-Feinputz - a Histolith® Sanierputz rendszerben - felület kialakításhoz használható a Histolith®
Trass-Sanierputz-hoz. Emellett alkalmas ásványi mész finomvakolatként a műemlékek és régi épületek
renoválásához, illetve a környezettudatos építkezésekhez. Kül- és beltéren alkalmazható. Lábazati
vakolatként nem használható.

Alkalmazás

■ Kézi és gépi úton is feldolgozható
■ Filcezhető finomszemcsézett felület
■ Maximális szemcseméret 0,4 mm
■ Magas vízpára diffúzióképesség μ kb. 8
■ Nyomószilárdság> 2,5 N/mm²
■ PIc habarcs-csoport

Tulajdonságok

Ásványi kötőanyag DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 szerint és ásványi kiegészítők DIN EN 13139 szerint.Bázis

25 kg-os zsákKiszerelés/csomagolási egység

Natúr fehérSzínek

Szárazon legalább 9 hónap a gyártási dátumtól számítva, 9 hónap kromátszegény.Tárolás

Ügyeljünk a DIN 18 550, DIN 18 350 VOB C részre és a WTA 2-9-04/D-re.Megjegyzés

Feldolgozás

Használható fedővakolatként a Histolith® Trass-Sanierputz-hoz, illetve az ásványi vakolatokhoz kül- és
beltéren. Továbbá használható beltéren gipszvakolatokon és gipszlapokon, illetve a hordképes régi
bevonatokon és beltéri műgyantavakolatokon előzetes Capatect Putzgrund-al történő alapozás után.

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelület fagymentes, szilárd, hordképes, továbbá a tapadást gyengítő összetevőktől mentes
legyen. Az alapvakolatnak jól megkötöttnek és megfelelően érdesítettnek kell lennie. Az alapfelületet
alaposan tisztítsuk meg.

Alapfelület előkészítése

A Histolith® Feinputz-ot keverőszárral csomómentes, feldolgozásra alkalmas állagúra keverjük.Anyag előkészítés

Vízigény: kb. 6,5 liter/zsák

Feldolgozási idő (nyitott idő): kb. 120 perc.

Az anyag kézzel vagy az általában használt vakológépekkel (pl. m-tec, PFT G4) is feldolgozható.
Maximális tömlőhossz 25m, tömlőátmérő minimum 25 mm. A felületet a meghúzása után
strukturálhatjuk vagy filcezhetjük.

A felhasználás módja
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Kültéri felhasználás esetén egy további fedőbevonat mindenképpen szükséges. Fedőbevonatként csak
magas vízpára-áteresztő képességű festéket használjunk. Javasoltak a Histolith® Dispersionssilikat
festékek, Histolith® Kalkfarbe mészfestékek vagy a CarboSol Fassadenfarbe homlokzatfesték

Bevonatrendszer

Kb. 1,5 kg/m2/mm rétegvastagságnál. A pontos értékeket minden esetben - az adott objektumon
történő - próbafelhordással lehet megállapítani.

Felhasználás

A feldolgozást közvetlen napsugárzás, eső, erős szél esetén kerüljük, vagy a felületet megfelelően
védjük.

Feldolgozási feltételek

A környezet és alapfelület hőmérséklete a feldolgozás során: ≥ + 5 °C

Az utána következő bevonatréteg előtt legalább 14 nap várakozási időt tartsunk. A vakolatfelületet
előtte Histolith Fluat-al bevonjuk, majd lemossuk. A száradási idő alatt a kezelt felületet óvjuk a hirtelen
kiszáradástól.

Száradás/száradási idő

Használat után rögtön vízzel.Szerszámok tisztítása

Tanács

Izgatja a légutakat és a bőrt – Súlyos szemkárosodást okozhat – Porát nem szabad belélegezni –
Kerüljük a szemmel való érintkezését – Szemmel való érintkezés esetén azonnal és alaposan mossuk
ki vízzel és konzultáljunk orvossal – Bőrrel való érintkezés esetén a szennyezett, átitatott ruhát azonnal
vegyük le és a bőrt azonnal sok vízzel és szappannal mossuk le – A munka során védőruhát,
védőkesztyűt és védőszemüveget/arcvédőt használjunk – Ezt a terméket és a termékkel érintkező
csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

Veszélyek jelzése / Biztonsági
Ajánlások

(a közzététel időpontjának megfelelő
állapot)

Kromátszegény az RL 2003/53/EG szerint. A határérték redukálószer hozzáadásával biztosított a
gyártási dátumtól számított 6 hónapig (lásd gyártási szám)

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

Mészhidrátot, cementet tartalmaz.Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

Hulladék kulcsszám: 31409 (ÖNORM S 2100 szerint)További részletek

EWC/EAK: 17 09 03

Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

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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