Τεχνικό φυλλάδιο Νο 1006 Histolith

Antik Lasur

Histolith Antik Lasur
Διακοσμητικό βερνίκι, με βάση το πυριτικό κάλιο (υδρύαλος).

Περιγραφή προϊόντος
Πεδίο εφαρμογής

Ιδιότητες υλικού

Τύπος προϊόντος
Συσκευασία
Επίπεδα γυαλάδας

Το Histolith Antik Lasur είναι ένα ημιδιάφανο συμπυκνωμένο βερνίκι για δημιουργία
διακοσμητικών εφέ, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Ιδιαίτερα κατάλληλο για
φυσικές πέτρες.
 Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
 Υδροαπωθητικό.
 Χαμηλής οσμής.
 Εύκολο στην εφαρμογή.
 Ιδιαίτερα διαπνέον sd H₂O < 0,01 m σύμφωνα με το DIN EN 1062.
 Ιδιαίτερα διαπερατό σε διοξείδιο του άνθρακα.
Πυριτικό κάλιο με οργανικούς σταθεροποιητές, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18363,
παρ.2,4,1.
5 και 10 λίτρα λευκό διάφανο. Σε πλαστικά δοχεία.
Ματ (Dead mat), σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 13 300

Χρώματα

Λευκό διάφανο. Μπορεί να χρωματιστεί μέσω του συστήματος ColorExpress με
μέγιστο ανόργανων χρωστικών 30%. Καθορίστε τη ποσότητα των χρωστικών ώστε να
έχουμε την επιθυμητή διαφάνεια.

Αποθήκευση

Διατηρήστε σε δροσερό περιβάλλον, αλλά προστατέψτε από τον παγετό. Χρόνος
αποθήκευσης 1 έτος.

Ειδικό βάρος

1,1 g/m³

Απόδοση

80-100 ml/m². Η ποσότητα είναι ενδεικτική ανάλογα την επιφάνεια, και τη μέθοδο
εφαρμογής.
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Κατάλληλα υποστρώματα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από όλες τις
ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια της καλής πρόσφυσης. Ακολουθήστε το
VOB Μέρος C, DIN 18363, Παράγραφος 3.

Προετοιμασία υποστρωμάτων

Ορυκτά υποστρώματα από σκυρόδεμα, σοβάδες, MG Plc, AEA, P III ελάχιστη
αντοχή σε θλίψη σύμφωνα με το DIN EN 998-1 με τουλάχιστον 1Ν / mm²:
Τρίψτε μηχανικά την επιφάνεια, καθαρίστε με νερό. Αφού στεγνώσει ασταρώστε με
Histolith Silikat-Fixativ αραιωμένο 2 προς 1 ή 1 προς 1 με νερό (ανάλογα με την
απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Επιφάνειες από γυψοσανίδα ή σκυρόδεμα: Τρίψτε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο,
καθαρίστε τη σκόνη με ένα βρεγμένο πανί και ασταρώστε με Haftgrund.
Πολύ απορροφητικές επιφάνειες: τρίψτε την επιφάνεια, καθαρίστε τη σκόνη και
ασταρώστε με 1 μέρος Histolith Silikat-Fixativ με 1 μέρος καθαρού νερού.
Εσωτερικοί Νέοι σοβάδες: αφήστε το να στεγνώσει καλά (τουλάχιστον 2 εβδομάδες).

Μέθοδος εφαρμογής

Το Histolith Antik Lasur, εφαρμόζεται σε όσες επιστρώσεις θέλετε μέχρι επίτευξη του
επιθυμητού αποτελέσματος.
Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, σφουγγάρι, ύφασμα κλπ.
Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε φιμέ μορφή.
Διαφανές βερνίκι σε φυσική πέτρα: Ενδιάμεση και τελική στρώση με μέγιστη αραίωση
10% με Histolith Silikat-Fixativ που το έχουμε αραιώσει 2 προς 1 με νερό.
Προσόψεις και εσωτερικές επιφάνειες: εφαρμόστε πρώτη επίστρωση με Histolith
Silikat-Fixativ αραιωμένο ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας σε 2 προς 1 ή
1 προς 1 με νερό. Ακολούθως εφαρμόστε την ενδιάμεση στρώση με Capagrund σε λευκό
και τελική στρώση το Histolith Antik Lasur χρωματισμένο σε 1-3 στρώσεις, μέχρι επίτευξης
του επιθυμητού αποτελέσματος. Ρυθμίστε τη διαφάνεια του Histolith Antik Lasur με μέγιστη
αραίωση 10% με Histolith Silikat-Fixativ που το έχουμε αραιώσει 2 προς 1 με νερό.
Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με καθαρό νερό.

Κατανάλωση

80- 100 ml / m 2 ανά στρώση σε λείες επιφάνειες.
Η κατανάλωση είναι μια τιμή αναφοράς και μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες
του υποστρώματος. Το ακριβές ποσοστό της κατανάλωσης μπορεί να προσδιοριστεί με
δοκιμή.

Χρόνος στεγνώματος

Αραίωση

Στους +20 °C και σε 65 % σχετική υγρασία το προϊόν επαναβάφεται σε 12 ώρες. Το προϊόν
είναι τελείως στεγνό και αποκτά την πλήρη αντοχή του στη βροχή μετά από 24 ώρες περίπου.
Χαμηλότερες θερμοκρασίες και υψηλότερες συνθήκες υγρασίας αυξάνουν το χρόνο
στεγνώματος.
Αραίωση μέχρι 10% με Histolith Silikat-Fixativ.

Συνθήκες εφαρμογής

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος + 8° C για το υπόστρωμα και τον
περιβάλλοντα αέρα.

Σημείωση
Προστατευτικά μέτρα

Να αποφεύγεται τη λείανση, το προϊόν περνιέται υγρό σε υγρό. Μην εφαρμόζεται το υλικό
σε οριζόντιες επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά. Μην εφαρμόζεται σε απευθείας έκθεση στον
ήλιο, επικείμενης βροχής, ισχυρών ανέμων, υψηλό ποσοστό υγρασίας, ομίχλης κλπ.
Προστατεύστε τη πρόσοψη με σκαλωσιά υπενδεδυμένη με μουσαμά ή δίκτυ.
Οι περιοχές που γειτνιάζουν με την επιφάνεια που πρόκειται να βάψουμε, πρέπει να
καλύπτονται προσεκτικά, όπως γυαλί, κεραμικά, βερνίκια, ξύλα, αλουμίνια και μέταλλα. Σε
περίπτωση που πέσουν πιτσιλιές, πλύνετε με άφθονο νερό.
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Προφυλάξεις

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Χρησιμοποιείται φίλτρο σκόνης για το τρίψιμο του
υποστρώματος. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό κατά τη χρήση και τη ξήρανση. Μη τρώτε,
Παρακαλώ λάβετε υπόψη πίνεται ή καπνίζεται κατά τη χρήση της βαφής. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια,
(Κατάσταση ισχύουσα την ημερομηνία
δημοσίευσης του πρωτότυπου κειμένου) ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό, το προϊόν είναι εξαιρετικά αλκαλικό. Μην αφήνεται το
προϊόν να εισχώρηση στην αποχέτευση, υδάτινους οδούς ή στο έδαφος. Για καθαρισμό των
εργαλείων βαφής χρησιμοποιήστε νερό και σαπούνι. Υγρό προϊόν και ξεραμένα χρώματα,
πρέπει να πετιούνται σε ειδικούς κάδους (εργοταξιακούς). Μόνο εντελώς κενά δοχεία μπορείτε
να ρίξετε στην ανακύκλωση. Πλύνετε αμέσως πιτσιλιές που έχουν πέσει σε γυαλί, κεραμικά,
μέταλλο, πέτρα.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.
Τηλ. Κέντρο δηλητηριάσεων
Τεχνική βοήθεια

ΠΟΕ

Παραγωγή
Κωδικός προϊόντος

Διανομέας

+30 20107793777
Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν όλα τα είδη επιφανειών και ειδικά
προβλήματα, παρακαλούμε καλέστε την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας για περισσότερες
διευκρινήσεις.

Κατηγορία Α/a max 30 g/l. (2010). Το προϊόν περιέχει < 10 g/l ΠΟΕ

Το προϊόν παράγεται στην Ε.Ε. από την DAW SE.
Χρώματα και βερνίκια Μ-SK01

NOVENTA Α.Ε.
Ρεθύμνου 1,
ΤΚ 106 82 Αθήνα
Τηλ. (+30) 210 82 18 502
Fax (+30) 210 82 18 201
e-mail: info@caparol.gr
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Όλες οι προτάσεις και οι οδηγίες εφαρμογής στο παρόν φυλλάδιο βασίζονται στις πιο πρόσφατες τεχνικές γνώσεις μας. Εξαιτίας του μεγάλου πλήθους των διαφορετικών εφαρμογών και των διαφορετικών
καταστάσεων εφαρμογής δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Οι πληροφορίες του φυλλαδίου δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή/εφαρμοστή από την ευθύνη της εξέτασης και
επιλογής της καταλληλότητας του προϊόντος με βάση τα χαρακτηριστικά του έργου που θα επιτελέσει. Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι πλέον ενεργές όταν εκδίδεται μια νέα έκδοση Τεχνικού φυλλαδίου.
NOVENTA ΑΕ

