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Histolith® Volltonfarben SI
Itin sodrių spalvų spalvinamieji dažai sol-silikato pagrindu

Produkto aprašymas

Itin sodrūs dažai, skirti dažyti žėrinčiomis spalvomis, tapybai, užrašams. Taip pat naudojami kaip
spalvinamieji dažai  „Histolith-/Sylitol" dispersiniams silikatiniams dažams ir tinkui.  Įmaišius ličio
skystojo stiklo, sumažėja dėmių išsimušimo rizika ir gaunamos ypatingai žėrinčios spalvos.

Paskirtis

 

■ atsparūs blukimui
■ labai atsparūs atmosferos veiksniams
■ sodrių spalvų
■ itin pralaidūs vandens garams sd-dydis <0,01 m
■ labai pralaidūs anglies dioksidui
■ mineraliniai paviršiai
■ netermoplastiški
■ be tirpiklių, be minkštiklių
■ atitinka dispersiniams- silikatiniams dažams keliamus reikalavimus pagal VOB DIN 18363 

Savybės

Mineralinių rišiklių derinys, kurį sudaro aukštos kokybės skystasis stiklas, amorfinis silicio dioksidas,
taip pat šviesai atsparūs pigmentai, organinių dalelių kiekis < 5%.

Pagrindinė medžiaga

750 ml, 5 lPakuotė/indų talpa

Standartiniai atspalviai geltona, ochra, oksido raudona, oksido oranžinė, oksido ruda, tamsiai ruda
(Umbra), žalia, ryškiai mėlyna (Ultramarinblau), kobalto mėlyna, juoda.

Spalvos

Spalvų atsparumas pagal BFS atmena Nr. 26:
Klasė:  B
Grupė: 1

Gelumbės matiškumoBlizgesio laipsnis

Vėsiai bet ne šaltyje.
Madžiagą laikyti tik plastikinėse pakuotėse.

Laikymas

■ Tankis: apie 1,4 g/cm³Techniniai duomenys

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė

 +   +   +   +   + 

(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis
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Dengimas

Pagrindai turi būti tvirti, išlaikantys apkrovą, švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių, sausi (turi atitikti
VOB C dalies, DIN 18363, 3 pastraipos reikalavimus).

Tinkami pagrindai

IŠORĖS PAVIRŠIAI

PIc, PII ir PIII skiedinių grupių naujas tinkas
Naujai padengtas tinkas turi išdžiūti: PI skiedinio grupės – ne mažiau kaip 4 sav., PII ir PIII – ne
mažiau kaip 2 sav. Blizgūs paviršiai apdorojami „Histolith® Fluat".

Senas nedažytas tinkas ir seni mineralinių dažų sluoksniai
Paviršius gerai nuvalyti. Nelabai stiprius sluoksnius pašalinti. Gruntuoti „Histolith® Sol-Silikat-Fixativ",
atskiedus vandeniu santykiu 2:1 ar 1:1, priklausomai nuo pagrindo įgerties.

Seni, apkrovą išlaikantys, matiniai dispersinių dažų sluoksniai
Paviršius gerai nuvalyti. Nelabai stiprius sluoksnius pašalinti.

Tinko taisymai
Remontinio skiedinio rūšis ir struktūra turi būti tokia pat kaip senojo tinko. Pataisytos tinko vietos, prieš
jas dažant, turi būti gerai surištos ir sukietėjusios. Visos pataisytos tinko vietos nutepamos „Histolith®
Fluat" ir nuplaunamos.

Plytų mūras:
Tinka tik įgeriančios plytos. Netinka degtos plytos ir klinkeris. Padengti bandomąjį plotą ir patikrinti
dažų suderinamumą su pagrindu. Paviršius gerai nuvalyti. Sutvarkyti pažeistas skiedinio siūles.
Gruntuoti „Histolith® Sol-Silikat-Fixativ", atskiedus vandeniu santykiu 2:1 ar 1:1, priklausomai
nuo pagrindo įgerties.

Natūralus akmuo
Tinka tik įgeriantys natūralūs akmenys.  Esant galimybei, padengti bandomąjį plotą ir patikrinti dažų
suderinamumą su pagrindu. Paviršius gerai nuplauti. Nelabai tvirtus sluoksnius pašalinti. Byrantį
natūralų akmenį prieš dažant sutvirtinti „Histolith® Steinfestiger".
Dėmesio! Natūralaus akmens sudėtinės vandenyje tirpios medžiagos gali prasimušti į paviršių ir todėl
gali atsirasti dėmių.

Pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai
Paviršius su pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnašomis nuvalyti drėgnuoju būdu. Išdžiūvus,
paviršių nuplauti „Histolith® Algenentferner" ir palikti išdžiūti. Dėl sluoksnių sandaros būtina
konsultuotis su „Caparol" atstovais, kurie įvertinę konkretų objektą, pateiks savo rekomendaciją. 

VIDAUS PAVIRŠIAI

Naujai dengtas PIc, PII ir PIII skiedinių grupių tinkas
2–4 savaites palikti džiūti. Itin blizgius paviršius apdoroti „Histolith® Fluat".

PIV skiedinių grupės gipsinis tinkas
Tvirtą tinko paviršių gruntuoti „Histolith® Weißgrund". Minkštą gipsinį tinką sutvirtinti „Histolith® 
Spezialgrundierung". Blizgius tinkuotus paviršius nušlifuoti, nuvalyti dulkes ir nugruntuoti „Histolith® 
Spezialgrundierung". Gerai išdžiūvusį paviršių padengti tarpiniu „Histolith® Weißgrund" sluoksniu.

Gipskartonio plokštės
Glaisto šiurkštai nušlifuojami, paviršius gruntuojamas „Histolith® Weißgrund". Minkštas gipsinio glaisto
vietas sutvirtinti „Histolith® Spezialgrundierung". Gruntuoti „Histolith® Weißgrund". Plokštes su
vandenyje tirpiomis, dažančiomis sudėtinėmis medžiagomis gruntuoti „Caparol AquaSperrgrund".
Laikytis BFS atmenos Nr. 12.

Gipsinės plokštės
Plokštes gruntuoti gruntu „Histolith® Weißgrund".

Betonas
Pašalinti sukibtį mažinančius medžiagos likučius.

Plytų mūras
Paviršių gerai nuvalyti. Sutvarkyti pažeistas skiedinio siūles. Plytas su vandenyje
tirpiomis, dažančiomis sudėtinėmis medžiagomis gruntuoti „Caparol AquaSperrgrund".

Seni, apkrovą išlaikantys, matiniai dispersinių dažų sluoksniai
Paviršius gerai nuvalyti. Nelabai stiprius sluoksnius pašalinti.

Klijinių dažų sluoksnis
Nuvalyti iki pagrindo. Gruntuoti „Histolith® Spezialgrundierung".

Pagrindo paruošimas
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Nedažyti šiurkštaus pluošto tapetai
Dengti be paruošiamojo apdorojimo. Prieš dengiant reljefinius arba spaustus popierinius tapetus
padengti bandomąjį plotą.

„Capaver Glasgewebe"- stiklo pluošto tapetai:
Gruntuoti „Histolith® Weißgrund".

Atšokę tapetai
Pašalinti visiškai. Kleisterį ir makulatūros likučius nuplauti. Gruntuoti „Histolith® Spezialgrundierung",
tarpinį sluoksnį dengti „Histolith® Weißgrund".

Pelėsinių grybų apnikti paviršiai
Pelėsinių grybų apnašas nuvalyti. Išdžiūvusį paviršių nuplauti „Histolith® Algenentferner" ir palikti gerai
išdžiūti. Gruntuoti atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes. Dengiant laikytis šalyje galiojančių teisės
normų.

Paminklosaugos objektai išskirtinai dažomi šepečiais, kitais atvejais galima dengti voleliu ar beoriais
purkštuvais.
Dengimas beoriu purkštuvu:
purškimo kampas: 50°,
purkštukas: 0,026–0,031,
purškimo slėgis: 150-180 bar.
Prieš dengiant, dažus gerai išmaišyti ir perkošti

Dengimo būdas

Silpnai ir tolygiai įgeriantys mineraliniai pagrindai 
Gruntinį ir baigiamąjį sluoksnius dengti  „Histolith®Volltonfarbe SI", atskiedus ne daugiau kaip  5 %
 „Histolith® Sol-Silikat-Fixativ".

Sluoksnių sandara

Stipriai ir netolygiai įgeriantys arba byrantys mineraliniai pagrindai
Stipriai ir nevienodai įgeriantys pagrindai gruntuojami „Histolith® Sol-Silikat-Fixativ", atskiedus santykiu
2:1 arba 1:1, priklausomai nuo pagrindo gebos įgerti.Tarpinį ir baigiamąjį sluoksnius dengti „Histolith® 
Volltonfarbe SI", atskiedus ne daugiau kaip  5 % „Histolith® Sol-Silikat-Fixativ".

Ryškioms spalvoms būdingas  silpnesnė dengiamoji geba, todėl gali prireikti padengti antru
dengiamuoju sluoksniu.

Apie 150–200 ml/m² vienam sluoksniui dengiant lygius pagrindus, dengiant šiurkščius – atitinkamai
daugiau. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Žemiausia aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant:
+8 °C.

Dengimo sąlygos

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 12 val., galima dengti
kitą sluoksnį. Paviršius atsparus lietui - po 24 val. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas
didesnis, džiūsta ilgiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudoti įrankiai iš karto po darbo plaunami vandeniu.Įrankių plovimas

Siekiant išvengti sandūrų, reikia dengti šlapias į šlapią metodu, vienu mostu užgriebiant už ką tik
padengto ploto. Netinka horizontaliems pagrindams ir pagrindams su nedideliu nuolydžiu, kuriuos
veikia vandens apkrova.
Nedengti šviečiant  tiesioginiams saulės spinduliams, esant aukštai oro temperatūrai, stipriam vėjui
ar esant dideliam oro drėgnumui, rūkui ar lyjant. Naudoti pastolinius tinklelius ar plėveles. Saugoti nuo
šalnų.

Uždengimo priemonės
Pasirūpinti, kad plotai aplink dažomus paviršius būtų kruopščiai uždengti, ypač stiklas, keramika,
lakuoti paviršiai, klinkeris, natūralus akmuo, metalas ar mediena.

Nuorodos
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Nuorodos

Saugoti, vaikams neprieinamose vietose. Atliekant šlifavimo darbus naudoti P2 dulkių filtrus. Darbo bei
džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis,
ant odos nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius ir gruntą.
Tai šarminė medžiaga, todėl būtina saugoti akis ir odą nuo tiškalų. Aplinkinius plotus, kruopščiai
uždengti. Nedelsiant nuvalyti aptaškytus stiklo, keramikos, lakuotus, natūralaus akmens, metalo
paviršius. Išsamesnė informacija, žr. saugos duomenis.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės.  Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandens
pagrindo dažų atliekos, sudžiūvę - kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.

Atliekų tvarkymas

tokiam A/a kategorijos produktui nustatytas ribinis LOJ kiekis: iki 30 g/l (2010). Šiame produkte yra iki
1 g/l LOJ.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-SK01Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų paruošimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma. Dengiat pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į „Caparol″ atstovus, kurie,
atsižvelgdami į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Techninė konsultacija

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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