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Histolith® Kristallin
Dviejų komponentų silikatiniai dažai pagal VOB/C DIN 18363,
2.4.1 skyrių

Produkto aprašymas

„Histolith®Kristallin“ ypač gerai tinka istorinių pastatų atnaujinimui. „Histolith®Kristallin“ sukuria
ilgaamžius, panašius į kalkinius paviršius, kurie pasižymi statybinės fizikos privalumais.

Paskirtis

Dviejų komponentų silikatinių dažų sistema be organinių dalelių; pasižymi dideliu atsparumu oro
veiksniams ir spalvų ryškumu.

Savybės

■ neblunkantys mineraliniai pigmentai
■ didelis vandens garų pralaidumas sd-dydis < 0,01 m
■ gerai pralaidūs anglies dioksidui
■ ilgalaikė kristalizacija su pagrindu
■ nebrinksta
■ nedegūs pagal DIN 4102
■ atsparūs plovimui ir trynimui
■ be tirpiklių
■ w reikšmė priklauso nuo pagrindo

Skystasis stiklas, šviesai atsparūs mineraliniai pigmentai ir mineraliniai užpildai.Pagrindinė medžiaga

■ Histolith® Kristallin dažų komponentai:
10 l

■ Histolith® Kristallin-Fixativ:
10 l

Pakuotė/indų talpa

Balta.Spalvos

Spalvinama daugybe spalvų gamykloje pagal užsakymą. Greta esančius paviršius baigiamuoju
sluoksniu dengti tos pačios partijos dažais. Jei dengiama skirtingų partijų dažais, visą reikiamą tonuotų
dažų kiekį sumaišyti tarpusavyje, kad neisiskirtų atspalvis.

Spalvos atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nt. 26:
A klasė
1 grupė

Blausiai matiniaiBlizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyje
Produktą laikyti tik plastmasinėse tarose

Galiojimas:
„Histolith® Kristallin” dažų komponentas: 6 mėn.
„Histolith® Kristallin-Fixativ″: 12 mėn.

Laikymas

■ Tankis: apie 1,75 g/cm³Techniniai duomenys
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Sudėtinės sistemos dalysNuorodos

Komponentai:

Histolith®Kristallin dažų komponentas
Atsparūs šviesai mineraliniai pigmentai ir mineraliniai užpildai, sumaišyti vandenyje. Be tirpiklių,
dengiami tik sumaišius su „Histolith®Kristallin-Fixativ“.

Histolith®Kristallin-Fixativ
Skystasis stiklas be organinių sudėtinių dalių, naudojamas kaip:
- rišiklis „Histolith®Kristallin“ dažų komponentui.
- skiediklis sumaišytų bazinių dažų konsistencijai sureguliuoti.
- gruntavimo priemonė stipriai arba nevienodai įgeriantiems paviršiams (sutvirtinimui ir įgerties
išlyginimui). 

Nurodytu santykiu sumaišyti „Histolith®Kristallin“ dažų komponentas ir „Histolith®Kristallin- Fixativ“
laikomi baziniais dažais.

 

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė

 +   +   +   +   + 

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

Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis

Dengimas

Pagrindai turi būti tvirti, išlaikantys apkrovą, švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių, sausi ir įgeriantys.
Laikytis VOB C dalies, DIN 18 363, 3 sk. nuorodų.

Tinkami pagrindai

PIc, PII ir PIII skiedinių grupės naujas tinkas
Ploniausias viršutinio tinko sluoksnis: 5 mm. Lengvasis tinkas netinka. Laikytis naujai padengto tinko
prastovos iki dengimo reikalavimų: PI skiedinių grupės - ne trumpiau kaip 4 sav., PII ir PIII skiedinių
grupės -  ne trumpiau kaip 2 sav. Prieš dengiant, tinkuotą paviršių apdoroti „Histolith®Fluat“, atskiedus
vandeniu santykiu 1:3, įtrinant nuo apačios į viršų. Pasibaigus reakcijai, paviršių nuplauti dideliu kiekiu
vandens. Kita informacija: techninėje informacijoje Nr. 1037.

Senas nedažytas tinkas ir seni mineralinių dažų sluoksniai
Paviršius gerai nuplauti. Nelabai tvirtus sluoksnius pašalinti. Gruntuoti „Histolith® Kristalin Fixativ",
atskiedus vandeniu santykiu 1:1 arba iki 1:2, priklausomai nuo pagrindo gebos įgerti.

Tinko pataisymai
Remontinio skiedinio rūšis ir faktūra turi būti tokia pat kaip  ir senojo tinko. Pataisytos tinko vietos prieš
dažant turi būti gerai susirišusios ir sukietėjusios. Visas pataisytas tinko vietas patepti „Histolith®Fluat“
ir nuplauti.
Natūralūs akmenys
Kaip pagrindas tinka tik įgeriantys natūralūs akmenys. Padengti bandomąjį plotą ir patikrinti dažų
suderinamumą su pagrindu. Paviršius gerai nuvalyti. Nelabai tvirtus sluoksnius pašalinti. Birius
natūralius akmenis prieš dažant sutvirtinti „Histolith®Steinfestiger“.

Dėmesio!
Natūraliuose akmenyse esančios vandenyje tirpios sudedamosios medžiagos gali prasimušti per
dažytą paviršių ir atsirasti dėmėtumas.

Pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai
Paviršius su pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnašomis nuvalyti drėgnuoju būdu. Išdžiūvus
suvilgyti „Histolith®Algenentferner“ ir palikti išdžiūti. Dėl sluoksnių sandaros būtina kreiptis
konsultacijos į "Caparol" konsultantus arba technologus. 

Pagrindo paruošimas

Impregnavimas

Jeigu paviršius veikia didelė liūčių apkrova, arba jie yra nuolat taškomi vandeniu, siekiant pagerinti
paviršiaus patvarumą, galima juos impregnuoti „Histolith®Aqua-Fassadenschutz“. Impregnuoti ne
anksčiau kaip po 7 dienų prastovos.

Bazinių dažų paruošimas: 10 l „Histolith®Kristallin“ dažų komponento (1 pakuotė) su tinkama maišykle
sumaišyti su  5 l „Histolith®Kristallin- Fixativ“ iki vientisos, homogeniškos masės be gumulų. Naudoti tik
švarius maišymo įrankius.

Maišymo santykis

Dengiama šepečiu trumpais mostais.Dengimo būdas

Atskirus sluoksnius dengti su ne mažesne kaip 12 val. džiūvimo pertrauka.Sluoksnių sandara
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Gruntinis sluoksnis
Stipriai įgeriantys ir/arba byrančio paviršiaus pagrindai
Gruntuoti „Histolith®Kristallin-Fixativ“, atskiedus vandeniu (santykis 1:2).

Silpnai įgeriantys pagrindai
Gruntuoti baziniais dažais, atskiedus iki 30 proc., priklausomai nuo pagrindo gebos įgerti. Bazinius
dažus visada skiesti Histolith®Kristallin- Fixativ“ ir vandeniu  (santykiu 1:1).

Tarpinis sluoksnis baziniais dažais
Iki 30 proc. atskiedus mišiniu iš „Histolith®Kristallin- Fixativ“ ir vandens  (santykis 1:1). Tarpinį sluoksnį
ant tinko paviršių su smulkiais suslūgimo įtrūkiais dengti baziniais dažais, įmaišius iki 20 proc.
„Histolith®Schlämmquarz“.

Baigiamasis sluoksnis baziniais dažais
Iki 30 proc. atskiedus mišiniu iš „Histolith®Kristallin- Fixativ“ ir vandens (santykis 1:1).

„Histolith®Kristallin- Fixativ“ kaip gruntas
Apie 70-100 ml/m2 , priklausomai nuo pagrindo gebos įgerti.

„Histolith®Kristallin“ dažų komponentas
Apie 130-150 ml/m2 vienam sluoksniui ant lygaus pagrindo.

„Histolith®Kristallin- Fixativ“ kaip rišiklis
Apie 65-75 ml/m2 vienam sluoksniui ant lygaus pagrindo.
Nurodytos sąnaudos padidėja dengiant šiurkščius pagrindus. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti,
padengus bandomąjį plotą objekte.

Sąnaudos

Žemiausia temperatūra dengiant
Pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8°C.

Dengimo sąlygos

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

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudotus įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.Įrankių plovimas

Dengiant šį produktą, reikia turėti darbo su mineraliniais dengimo produktais patirties. "Caparol"
technologai, suteiks reikalingas konsultacijas, atsižvelgdami į konkretų objektą.

Nuorodos

Dėl pagrindo savybių ir atmosferos veiksnių įtakos gali atsirasti atspalvių skirtumų ir dėmių.
Rekomenduojame iš pradžių padengti bandomąjį plotą ir įsitiktini, kad produktas suderinamas su
pagrindu. Kad nebūtų sandūrų, dengti užgriebiant už dar drėgno ploto "šlapias į šlapią" metodu,
nepertraukiamai.

Netinka vandens apkrovos veikiamiems horizontaliems parviršiams, taip pat vandens apkrovų
veikiamiems paviršiams su nuolydžiu. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, esant
aukštai temperatūrai, pučiant stipriam vėjui, esant dideliam oro drėgnumui, tvyrant tirštam rūkui, lyjant.
Esant reikalui, pastolius apdengti statybiniu tinklu arba brezentu. Vengti nakties šalnų.

Apdengimo priemonės
Aplink dažomus paviršius reikia kruopščiai apdengti, ypač jei tai stiklas, keramika, lakuoti paviršiai,
klinkeris, natūralus akmuo, metalas ir mediena.

Nuorodos

Laikyti vaikams neprieinamose vietose. Šlifuojant naudoti dulkių filtrą P2. Dengiant ir džiūstant
pasirūpinti gera ventiliacija. Dengiant dažus nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos
nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius ar gruntą. Panaudotus
įrankius nedelsiant išplauti vandeniu ir muilu. Medžiaga yra stipriai šarminė.  Odą ir akis saugoti nuo
dažų tiškalų. Kruopščiai apdengti aplink dažomą paviršių. Nedelsiant nuplauti tiškalus nuo stiklo,
keramikos, metalo, natūralaus akmens. Išsamesnė informacija, žr. saugos duomenis.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Sumaišyti baziniai dažai: skystus medžiagos
likučius sutvarkyti kaip vandeninių dažų liekanas, sudžiūvusius – kaip sukietėjusius dažus arba
buitines atliekas. „Histolith®Kristallin“ dažų komponentai: sumaišyti su „Histolith®Kristallin- Fixativ“ ir
sutvarkyti kaip bazinius dažus.

Atliekų tvarkymas

Tokiam A/c kategorijos produktui: 40 g/l (2010).  Šiame produkte LOJ < 1 g/l.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis
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M-SK02Produkto 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,
įvertinę 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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