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Histolith® Leinölfarbe
Magas minőségű lenolajfesték a nem mérettartó faszerkezetekhez
kül- és beltéren.

Termékleírás

Lenolajfesték a nem mérettartó kül- és beltéri faszerkezetek bevonásához, különösen a favázakhoz,
fazsindelyekhez és faburkolatokhoz. Használható a nem lúgos vakolatokhoz és gipszstukkókhoz is
beltéren.

Alkalmazás

■ Aromás anyagoktól mentes
■ Magas időjárás-állóságú
■ Magas rugalmasságú
■ Hosszú nyitott idejű

Tulajdonságok

Lenolaj, sikkativáltBázis

2,5 LiterKiszerelés/csomagolási egység

Sok különböző színben a ColorExpress rendszerben színezhető.Színek

SelyemfényűFényességi fok

■Sűrűség: Kb. 1,05 g/cm³Műszaki adatok

Feldolgozás

Az alapfelületnek szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve száraznak és
szívóképesnek kell lennie. VOB, C rész, DIN 18 363, 3. bekezdésre ügyeljünk.

Alkalmas alapfelületek

Fafelület, kezeletlen:Alapfelület előkészítése

Új fa szerkezetek: Szálirányban csiszoljuk, alaposan megtisztítjuk és a szivárgó faösszetevőket mint
például gyanta és gyantazsebek eltávolítjuk. Az éles peremeket letörjük.

Régi, időjárásnak kitett fa: A hordképes alapfelületig lecsiszoljuk vagy lehúzópengével simára húzzuk
és alaposan megtisztítjuk. Az éles peremeket letörjük.

Hordképes régi bevonatok: Olaj-/alkidgyanta lakkok: alaposan lecsiszoljuk.

Diszperziós festékek és akrillakkok: Eltávolítjuk.

Gipszvakolatok és stukkógipszek: A leváló részeket eltávolítjuk, kijavítjuk szerkezet azonos vakoló- /
stukkó habarccsal, majd hagyjuk jól kiszáradni. Ezután lealapozzuk Histolith® Leinölfarbe-val,
meghígítva 30 % Capalac Streichverdünnung 200-al.

A felhordás folyamata: Bevonással, kenéssel.A felhasználás módja
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Használat előtt jól felkeverjük. A Histolith® Leinölfarbe-t szálirányban felkenjük és jól eldolgozzuk. Az
anyagot mindig vékony rétegben vigyük fel és kerüljük a mélyedésekben az anyagfeldúsulásokat,
különben ráncosodás alakulhat ki. Amennyiben szükséges 10% Capalac Streichverdünnung 200-al
hígíthatjuk.

Impregnálás:
Tölgyfa kül- és beltéren: Histolith® Leinölfarbe-val, 30% Capalac Streichverdünnung 200-al hígítva.

Bevonatrendszer

Fenyőfa kültéren: DANSKE Imprägniergrund-al.

Fenyőfa beltéren: Histolith® Leinölfarbe-val, 30% Capalac Streichverdünnung 200-al hígítva.

Alapozó réteg:
Histolith® Leinölfarbe-val.

Köztes réteg:
Histolith® Leinölfarbe-val.

Fedő réteg:
Histolith® Leinölfarbe-val.

80-100 ml/m² rétegenként sima alapfelület esetében. A pontos értéket az adott objektumon történő
próbafelhordással állapíthatjuk meg.

Felhasználás

A feldolgozás alsó hőmérséklethatára: + 10 °C alapfelület és levegő hőmérsékletFeldolgozási feltételek

A lenolajfestékek esetében a tapasztalatok alapján hosszabb száradási idővel kell számolni mint a
modern műgyanta lakkoknál. A Histolith® Leinölfarbe +20 °C és 65% relatív páratartalom mellett 24
óra múlva átfesthető. Az slacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom megnöveli a
száradási időt. A teljes átszáradás ideje alatt, ami az objektumtól függően akár 4 hétig is eltarthat, a
felületet a mechanikai sérülésektől és a portól védjük.

Száradás/száradási idő

Használat után Capalac Streichverdünnung 200-al.Szerszámok tisztítása

A fényességi fok a különbözőképpen szívóképes felületeken változó, eltérő. A közvetlen
napsugárzásnak kitett épületszerkezeti részeken a nap a fényességet fokozatosan kiveszi. Minden a
gyakorlatban előforduló alapfelület és azok előkészítése nem ismertethető ebben a tájékoztatóban.
Amennyiben olyan felületen kell dolgoznia, amely itt nem került felsorolásra szükséges, hogy
konzultájon velünk, amihez örömmel állunk a rendelkezésére.

Megjegyzés

Tanács

Cobaltcaboxylat, 2-Butanonoxim-ot tartalmaz. Allergiás reakciókat okozhat. Gyermek kezébe nem
kerülhet. Kerüljük az anyag bőrrel való érintkezését.

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/d) 300 g/l (2010). Ez a termék maximum 250 g/l VOC-t tartalmaz.EU határérték a VOC tartalomra

Hulladék kulcsszám: 55 502 (ÖNORM S 2100 szerint)További részletek

EWC/EAK: 08 01 11

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

ADR/RID: Nem a 3. osztályba tartozó termék.

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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