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Histolith® Halböl
Alapozó fa, nem lúgos vakolatok továbbá stukkógipsz számára

Termékleírás

Alapozó fa, nem lúgos vakolatok továbbá stukkógipsz számára.Alkalmazás

■ Magas felületbe hatoló képességű
■ Jól rögzül
■ Tapadást közvetít az utána következő lenolajbevonat számára

Tulajdonságok

Lenolaj, aromamentes oldószerBázis

1 Liter, 2,5 Liter, 10 LiterKiszerelés/csomagolási egység

SzíntelenSzínek

Hűvös helyen, az edényt szorosan lezárva.Tárolás

■Sűrűség: Kb. 0,84 g/cm³Műszaki adatok

Feldolgozás

Az alapfelületnek stabilnak, hordképesnek, szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek,
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.

Régi, időjárásnak kitett fa: A hordképes alapfelületig lecsiszoljuk vagy lehúzópengével simára húzzuk
és alaposan megtisztítjuk. A fa nedvességtartalma a mérettartó fa elemeknél a 13%-ot, a korlátozottan
vagy nem mérettartó fa elemeknél pedig a 15%-ot nem haladhatja meg.

Nem lúgos vakolatok és stukkógipszek:

A felületet megtisztítjuk és portalanítjuk. A leváló részeket eltávolítjuk, kijavítjuk szerkezet azonos
habarccsal /stukkó gipszel, majd hagyjuk jól kiszáradni.

Az anyagot a fa szálszerkezetének az irányában telítetten felhordjuk és rögtön utána eldolgozzuk,
hogy ne maradjanak anyagfeldúsulások a felületen.

A felhasználás módja

Korlátozott és nem mérettartó faszerkezetek:Bevonatrendszer
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Impregnálás:
Tölgyfa kül- és beltéren: Histolith Halböl
Fenyőfa beltéren: Histolith Halböl
Fenyőfa kültéren: Capalac Holz-Imprägniergrund

Alapozó réteg:
Histolith® Leinölfarbe

Köztes réteg:
Histolith® Leinölfarbe

Fedő réteg:
Histolith® Leinölfarbe

Nem lúgos vakolatok és stukkógipszek beltéren:

Alapozó réteg:
Histolith Halböl

Fedő réteg:
Histolith Emulsionsfarbe

Kb. 100-150 ml/réteg az alapfelület szívóképességétől függően. Az erősen szívó alapfelületek
esetében több. A pontos érték próbafelhordással állapítható meg.

Felhasználás

Az anyag-, levegő- és az alapfelület hőmérséklete legalább +10 °C legyen.Feldolgozási feltételek

+20 °C és 65% relatív páratartalom mellett legkorábban 12 óra múlva átfesthető.Száradás/száradási idő

Használat után terpentin helyettesítővel.Szerszámok tisztítása

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

Gyermek kezébe nem kerülhet. Gőzét/permetét ne lélegezzük be. Szembe, bőrre, ruházatra ne
kerüljön. Ne engedjük a környezetbe. Az előírt személyi védőeszközöket használjuk. LENYELÉS
ESETÉN: a szájüreget öblítsük ki, NE hánytassunk. A biztonsági adatlap kérésre elérhető.

Veszélyek jelzése / Biztonsági
Ajánlások

(a közzététel időpontjának megfelelő
állapot)

A lenolaj tartalom miatt a Histolith® Halböl-el szennyezett szövetek, anyagok esetében az öngyulladás
veszélye fennállhat. Ezért ezeket szorosan záró fémedényben tartsuk vagy az eldobásuk előtt
szétterítve hagyjuk őket teljesen kiszáradni.

Csak a teljesen üres edényt lehet újrahasznosítani. A maradékot tartalmazó edényt a régi festékek
gyűjtőhelyén kell leadni.

Ártalmatlanítás

Ezeknél a termékeknél (Kat. A/h) 750 g/l (2010). Ez a termék 380 g/l VOC-t tartalmaz.EU határérték a VOC tartalomra

M-LL05Termékkód festékek és zománcok

Lásd biztonsági adatlapTovábbi részletek

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

Ügyfélszolgálat
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