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Histolith® Restauriermörtel
Gyorsan kötő kőhelyettesítő habarcs

Termékleírás

A Histolith® Restauriermörtel kiválóan alkalmas természetes kövek, téglák illetve beton és
cementhabarcs stukkóelemek javításához.

Alkalmazás

■ Ásványi összetételű
■ Fagyálló
■ Nagyon jó feldolgozhatóságú
■ Gyorsan keményedő
■ A szilárd habarcs nyers sűrűsége 28 d: kb. 1900 kg/m³
■ Nyomószilárdság 28 d: kb. 30 N/mm²
■ Hajlítási szilárdság 28 d: kb. 8 N/mm²
■ Tapadási szakítószilárdság 28d >1,5 N/mm²
■ Szemcseméret: 1 mm

Tulajdonságok

Hidraulikusan kikeményedő ásványi kötőanyag és ásványi kiegészítők.Bázis

10 kgKiszerelés/csomagolási egység

Világosszürke, maximum 10 % Histolith Volltonfarben SI-vel színezhető.Színek

Továbbá színezhető mészálló pigmentekkel és színező koncentrátumokkal. A pigment kompatibilitást
próbával ellenőrizzük.

Szárazon legalább 6 hónap a gyártási dátumtól számítva, 6 hónap kromátszegény.Tárolás

beltér 1 beltér 2 beltér 3 kültér 1 kültér 2

 +   +   +   +   + 

(–) nem alkalmas / (○) feltételesen alkalmas / (+) alkalmas

A termék
felhasználási területe a 606. számú

Műszaki Információban definiáltak
alapján.

Feldolgozás

Az alapfelületnek szilárdnak, hordképesnek, szennyeződésektől és leváló részektől mentesnek, illetve
száraznak kell lennie.

Alkalmas alapfelületek

Természetes kövek (homokkő, mészkő), tégla, cementhabarcs stukkó vagy beton:Alapfelület előkészítése
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Az időjárásnak kitett réteget eltávolítjuk, miközben a javítandó terület peremét 45–60° szögben
alakítjuk ki. A javítás pereménél a habarcsot nem szabad nullára húzni. Az újra profilozandó, erősen
kiemelkedő vagy függesztett épületszerkezeti részeket előtte megfelelően beágyazzuk (pl.
rozsdamentes acélhuzalokkal), dübelekkel az alapfelülethez rögzítjük. A felületén homokosan porló
köveket előtte Histolith® Steinfestiger-el stabilizáljuk.

A Histolith® Restauriermörtel-t kb. 2 percig keverőszárral (maximum 400 fordulat/perc sebesség
mellett) tiszta vízzel összekeverjük.

Anyag előkészítés

Vízigény kb. 20 térfogat %

Feldolgozási (nyitott idő) kb. 20 perc 20 °C hőmérsékleten. Az alacsonyabb vagy magasabb
hőmérséklet értelemszerűen meghosszabbítja, illetve megrövidíti a feldolgozhatóság idejét.

Az alapfelületet előnedvesítjük. A Histolith® Restauriermörtel-t a matt nedves alapfelületre vékonyan
felhordjuk, majd az anyagot simítóval vagy spaklival erőteljesen, tömören beledolgozzuk. A mélyebb
kitöréseket rétegenként töltjük fel.

A felhasználás módja

Minimális rétegvastagság: 5 mm

Maximális rétegvastagság munkafázisonként: 40 mm

A felület felső rétegének kialakítása:

A javítás helyének felületi strukturálása történhet spaklival, glettvassal, szivacsos simítóval vagy más
megfelelő szerszámmal, amihez a legjobb időpont a habarcs megszilárdulásakor van. Ez az időpont
erősen függ a környezti hőmérséklettől, ezért ezt egy előzetes próbával kell megállapítani.

Kb. 1600 g/m²/mm rétegvastagság (szárazanyag)Felhasználás

Hőmérséklet a feldolgozás során: +5 °C és +30 °C közötti alapfelület és levegő hőmérséklet.Feldolgozási feltételek

+20 °C és 65% relatív páratartalomnál 24 óra után felületszáraz és átfesthető. Az alacsonyabb
hőmérséklet és a magasabb levegő páratartalom ezt az időtartam értéket megnöveli. Az átfestés előtt
minden esetben világosra kell száradnia.

Száradás/száradási idő

Használat után rögtön vízzel.Szerszámok tisztítása

A közvetlen napsugárzás, magas hőmérséklet vagy erős szél által történő gyors kiszáradást kerüljük,
megfelelő intézkedésekkel ezt előzzük meg.

Megjegyzés

Bevonatok:

Bevonatként csak a magas vízpára-áteresztő képességű bevonó anyagok alkalmasak. Ehhez ajánljuk
a Histolith®/Sylitol-Dispersionssilikatfarbe vagy az AmphiSilan-Siliconharzfarbe termékeket.

Védelmi intézkedések:

A bevonandó felület környékét gondosan takarjuk le, különösen az üveg-, kerámia-, lakkozott-, klinker-,
természetes kő-, fém-, fa felületeket.

Tanács

Csak professzionális építőipari felhasználásra.Veszélyek jelzése / Biztonsági
Ajánlások

(a közzététel időpontjának megfelelő
állapot)

Bőrirritációt okozhat - Súlyos szemkárosodást okozhat – Irritálhatja a légutakat – Gőzét/permetét ne
lélegezzük be – Szembe, bőrre, ruházatra ne kerüljön – Az előírt személyi védőeszközöket
használjuk – Kerüljük a környezetbe jutását- LENYELÉS ESETÉN: Azonnal kérjük orvos tanácsát /
vegyünk igénybe orvosi segítséget – BŐRREL VALÓ ÉRINTEKZÉS ESETÉN: Mossuk le sok vízzel és
szappannal.

Csak a teljesen kiürült edény újrahasznosítható. A beszáradt anyagmaradékot mint vegyes építési és
bontási hulladékot ártalmatlanítsuk.

Ártalmatlanítás

Giscode: ZP 1További részletek

További információk: Lásd biztonsági adatlap

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