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Histolith® Weißgrund
Sukibtį gerinantis gruntas silikato pagrindu, naudojamas prieš
dengiant viršutinį „Histolith®” vidinių dažų sluoksnį

Produkto aprašymas

Sukibtį gerinantis ir įgertį suvienodinantis pigmentuotas gruntasPaskirtis

■ Labai gerai sukimba su pagrindu
■ Suvienodina pagrindo įgertį
■ Gerai padengia
■ Labai pralaidus vandens garams, sd-Wert = 0,03 m
■ Be tirpiklių

Savybės

Kalio silikatas, akrilo derva, mineraliniai pigmentai ir užpildaiPagrindinė medžiaga

12,5 l, 5 lPakuotė/indų talpa

Balta
Spalvinamas spalvinamaisiais dažais „Histolith Volltonfarben SI” arba gamykloje. Spalvinamas
automatinėmis tonavimo mašinomis  „ColorExpress” sistema.

Spalvos

Vėsiai, bet ne šaltyjeLaikymas

■ Tankis: Apie 1,7 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

Dengimas

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

Tinkami pagrindai

PI, PII ir PIII skiedinių grupės naujai padengtas tinkas
Naujai padengtas tinkas turi džiūti 2-4 savaites. Labai blizgius sluoksnius pašalinti su „Histolith®
Fluat“.

Senas nedažytas PI, PII ir PIII tinkas bei seni mineralinių dažų sluoksniai
Paviršius gerai nuvalyti. Netvirtus sluoksnius pašalinti. Birų tinkuotą paviršių gruntuoti „Histolith®Silikat-
Fixativ“, atskiedus vandeniu santykiu 2:1 ar 1:1.

Seni, apkrovą išlaikantys, matiniai dispersinių dažų sluoksniai
Paviršius gerai nuvalyti. 

Pagrindo paruošimas
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PIV skiedinių grupės gipsinis tinkas
Minkštą gipsinį tinką sutvirtinti „Histolith®Spezialgrundierung". Blizgius tinkuotus paviršius nušlifuoti,
nuvalyti dulkes ir nugruntuoti „Histolith® Spezialgrundierung". 

Gipskartonio plokštės
Glaisto šiurkštai nušlifuojami. Minkštas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „Histolith®Spezialgrundierung".
Plokštes su vandenyje tirpiomis, dažančiomis, blunkančiomis sudėtinėmis medžiagomis gruntuoti
„Caparol Aqua-Sperrgrund". Laikytis BFS atmenos Nr. 12.

Gipsinės plokštės
Dengti be paruošimo.

Betonas
Pašalinti sukibtį mažinančius medžiagos likučius.

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

Klijinių dažų sluoksnis

Nuvalyti iki pagrindo. Gruntuoti „Histolith®Spezialgrundierung".

Stiklo audinio sienų tapetai
Dengti be paruošimo.

Pelėsinių grybų apnikti paviršiai
Pelėsinių grybų apnašas nuvalyti. Išdžiūvusį paviršių nuplauti „Histolith®Algenentferner" ir palikti gerai
išdžiūti. Dėl tinkamų dažų būtina konsultuotis su "Caparol" technologais. 

Teptuku, voleliu arba beoriais purkštuvaisDengimo būdas

Dengimas:
neatskiedus, jei reikia skiesti ne daugiau kaip 3 % vandens

Sluoksnių sandara

Apie 150–200 ml/m² 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 4-6 val., o po 12 val.
galima dengti kitą sluoksnį.
Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudoti įrankiai iš karto po darbo plaunami vandeniu.Įrankių plovimas

Nuorodos

Saugoti vaikams neprieinamose vietose. 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. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Išsamesnė
informacija, žr. saugos duomenų lapą.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų
dažų, lako atliekos, sudžiūvę – kaip statybos, griovimo 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-GP01Produkto 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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