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Histolith® Weißgrund
Szilikát bázisú, tapadást elősegítő alapozó bevonat a Histolith®
beltéri festékek számára.

Termékleírás

Pigmentált alapozó bevonat a felület szívóképességének egalizálásához és a tapadás elősegítéséhez.Alkalmazás

■ Erős tapadási az alapfelülethez
■ Szívóképesség egalizáló
■ Jó fedőképességű
■ Magas vízpára áteresztő képességű, sd érték=0,03 m
■ Oldószermentes

Tulajdonságok

Káli-vízüveg, Akrilgyanta, ásványi pigmentek és töltőanyagok.Bázis

12,5 lKiszerelés/csomagolási egység

FehérSzínek

Histolith Volltonfarben SI-vel színezhető.

Hűvös, de fagymentes helyen.Tárolás

■Sűrűség: Kb. 1,7 g/cm³Műszaki adatok

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

2-4 hétig állni hagyjuk. A nem megfelelő száradásból adódó foltokat (Sinterhaut) Histolith® Fluat-al
kezeljük.

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

A felületet jól megtisztítjuk. A kevésbé szilárd rétegeket eltávolítjuk. A homokosan porló felületű
vakolatot Histolith® Silikat-Fixativ-al alapozzuk. alapfelület szívóképességétől függően 1:1 -től 1:2
arányban vízzel hígítva.

Régi hordképes, matt diszperziós bevonatok:

A felületet jól megtisztítjuk.

Gipszvakolatok a PIV habarcs-csoportból:



Műszaki Információk 902 / 2

A puhább gipszvakolatokat előtte Histolith® Spezialgrundierung-al megerősítjük. A foltos (Sinterhaut)
gipszvakolatokat megcsiszoljuk és portalanítjuk, majd Histolith® Spezialgrundierung-al megerősítjük.

Gipszlapok (gipszkarton lapok):

A glettelési éleket lecsiszoljuk. A puhább gipszes glettelt részeket előtte Histolith® Spezialgrundierung-
al megerősítjük. A vízben oldódó, elszíneződő anyagokat tartalmazó gipszlapokat előtte Primalon
Filtergrund fein-el alapozzuk.

Gipsz építőlapok:

Közvetlenül bevonjuk.

Beton:

Az esetleg megmaradt zsaluforma leválasztó anyagokat eltávolítjuk.

Téglafalazatok:

A felületet jól megtisztítjuk. A sérült fugahabarcsot kijavítjuk. A vízben oldódó, elszíneződő anyagokat
tartalmazó téglákat előtte Primalon Filtergrund fein-el alapozzuk.

Enyves festék bevonatok:

Az alapig lemossuk, majd Histolith® Spezialgrundierung-al alapozzuk.

Üvegszövet falbevonatok:

Közvetlenül bevonjuk.

Algás vagy gombás felületek:

Az algás illetve gombás felületeket nedvesen letisztítjuk. A felületet a megszáradása után Capatox-al
kezeljük, majd ismét hagyjuk megszáradni.

Feldolgozás: Hígítatlanul, maximum 3% víz adható hozzá. A felhordás folyamata: Kenéssel,
hengerezéssel vagy „Airless” szórógéppel.

A felhasználás módja

Kb. 150-200 ml/m² sima alapfelület esetében. Durva, egyenetlen felületen értelemszerűen több. A
pontos értéket az adott objektumon történő próbafelhordással állapíthatjuk meg.

Felhasználás

A feldolgozás alsó hőmérséklethatára: +8 °C alapfelület és levegő hőmérsékletFeldolgozási feltételek

20 °C és 65% relatív páratartalomnál 4-6 óra után felületszáraz és 12 óra múlva átfesthető. Az
alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom ezeket az időtartam értékeket
megnöveli.

Száradás/száradási idő

Használat után rögtön vízzel.Szerszámok tisztítása

Tanács

Ez a termék nem veszélyes a vegyi anyagokra vonatkozó jogi rendelkezések szerint és ezért jelölést
nem kötelező alkalmazni. Emellett mégis kérjük, hogy ügyeljen a kémiai anyagoknál szokásos
általános elővigyázatossági és higiéniai intézkedések betartására. Gyermekek elől elzárva tartandó.

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 (2010). Ez a termék kevesebb mint 1g/l VOC-t tartalmaz.EU határérték a VOC tartalomra

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

EWC/EAK: 08 01 12

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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