Techninė informacija Nr. 1006

Histolith® Antik-Lasur
Dekoratyviniai lazūriniai dažai išorei ir vidui

Produkto aprašymas
Paskirtis

„Histolith® Antik-Lasur“ – tai bespalviai lazūriniai dažai dekoratyviems sluoksniams padengti pagal
istorinių dangų pavyzdį.
Ypač tinka natūraliam akmeniui padengti faktūros neuždengiančia lazūrinių dažų danga.

Savybės

■
■
■
■

Pagrindinė medžiaga
Pakuotė/ indų talpa
Spalvos

Labai atsparūs oro veiksniams
Nepralaidūs vandeniui, w reikšmė = 0,05 kg/m2 h
Labai pralaidūs vandens garams, sd reikšmė < 0,01 m
Labai pralaidūs anglies dioksidui

Skystasis stiklas su organiniais priedais pagal DIN 18 363 , sk. 2.4.1.
5 , 10 l
Skaidrūs.
Galima spalvinti patiems „Histolith“ silikatiniais spalvinamaisiais dažais arba iki 30% įmaišant
nuspalvintų silikatinių fasadinių dažų „Histolith® Außenquarz“. Mašinomis spalvinama „ColorExpressSystem“ sistema neorganinėmis pastomis.
Lazūrinių dažų spalvą ir norimą skaidrumą nustatyti padengus bandomąjį plotą.

Blizgesio laipsnis
Laikymas
Techniniai duomenys

Matiniai
Vėsiai, bet ne šaltyje.
Laikyti tik plastikinėse pakuotėse.
■ Tankis: apie 1,0 g/cm³

Dengimas
Tinkami pagrindai

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

Išorės paviršiai
PI, PII ir PIII skiedinių grupės naujas tinkas
Naują tinką palikti nepadengtą pagal nurodytą laiką. PI skiedinio grupės – ne trumpiau kaip 4 sav., PII
ir PIII – ne trumpiau kaip 2 sav.
Sukepusį paviršių nuvalyti „Histolith® Fluat“.
Senas nedažytas tinkas ir seni mineralinių dažų sluoksniai
Paviršius gerai nuplauti. Nelabai tvirtus sluoksnius pašalinti. Gruntuoti
„Histolith®Silikat-Fixativ“, atskiedus vandeniu santykiu nuo 2 :1 iki
1 : 1, nelygu pagrindo geba sugerti.
Tinko taisymai
Remonto skiedinio rūšis ir struktūra turi būti tokia pat kaip senojo tinko ir prieš dažant turi būti gerai
surištas ir sukietėjęs. Visas pataisytas tinko vietas patepti „Histolith® Fluat“ ir nuplauti.
Natūralus akmuo
Kaip pagrindas tinka tik sugeriantys natūralūs akmenys. Padengti bandomąjį plotą ir patikrinti
suderinamumą su dažais. Paviršių gerai nuvalyti. Nelabai tvirtus sluoksnius pašalinti. Byrančius
natūralius akmenis prieš dažant sutvirtinti „Histolith®Steinfestiger“.
Dėmesio!
Dengiant natūralų akmenį su vandenyje tirpiomis sudedamosiomis medžiagomis, gali jos prasimušti ir
atsirasti dėmių.
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 bendradarbį užsienyje arba mūsų techninį skyrių.
Vidaus paviršiai
PI, PII ir PIII skiedinių grupės naujas tinkas
Naują tinką palikti nepadengtą 2-4 sav. Sukepusį paviršių nuvalyti
„Histolith® Fluat“.
PIV skiedinių grupės gipsinis tinkas
Tvirtus tinkus gruntuoti „Histolith® Innengrund“. Minkštus gipsinius tinkus sutvirtinti „Histolith®
" specialiuoju gruntu. Gipsinį tinką su sukepusiu paviršiumi nušlifuoti ir nuvalyti dulkes, gruntuoti
„Histolith®" specialiuoju gruntu. Gerai išdžiūvus, tarpinį sluoksnį dengti Histolithâ Innengrund“.
Gipsinės plokštės
Nušlifuoti šiurkštus. Gruntuoti Histolith® Innengrund“. Minkštas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti
Histolith® specialiuoju gruntu. Gruntuoti „Histolith®Innengrund“. Plokštes su vandenyje tirpiomis,
dažančiomis medžiagomis gruntuoti „Caparol Aqua-Sperrgrund“ (laikytis BFS atmenos Nr. 12
nuorodų).
Gipsinės konstrukcinės plokštės
Gruntuoti „Histolith® Innengrund“.
Betonas
Pašalinti esamus medžiagos nuo sulipimo likučius.
Seni, apkrovą išlaikantys, matiniai dispersinių dažų sluoksniai
Paviršių gerai nuvalyti. Gruntuoti „Histolith® Quarzgrund“, atskiedus iki 10% „Histolith® Silikat-Fixativ“.
Klijinių dažų sluoksniai
Nuplauti iki pagrindo. Gruntuoti „Histolith®“ specialiuoju gruntu.
Pelėsinių grybų apnikti paviršiai
Pelėsinių grybų apnašas nuplauti. Išdžiūvus paviršių ištepti „Histolith®Algenentferner“ ir palikti išdžiūti.
Dėl sluoksnių sandaros būtina kreiptis konsultacijos į bendradarbį užsienyje arba mūsų techninį
skyrių.

Dengimo būdas
Sluoksnių sandara

Priklausomai nuo norimo lazūrinių dažų efekto dengti šepečiais, tapnojamuoju įrankiu, natūralia
kempine arba skuduru.
Natūralių akmenų dengimas lazūriniais dažais
Grunto, tarpinis ir baigiamasis sluoksnis.
Sienų dengimas dekoratyviais lazūriniais dažais
Stipriai ir nevienodai sugeriančius arba byrančių paviršių mineralinius pagrindus gruntuoti „Histolith®
Silikat-Fixativ“, atskiedus vandeniu santykiu nuo 2 :1 iki 1 : 1, nelygu pagrindo geba sugerti.
Dengiamasis grunto arba tarpinis sluoksnis baltos spalvos arba priderinus prie tolesnio lazūrinių dažų
sluoksnio šviesios spalvos „Histolith® Lasur- grund“ arba „Histolith® Außenquarz“, nelygu kokios
faktūros norima.
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Baigiamasis sluoksnis pagal norimą lazūrinių dažų efektą, 1-3 kartus nuspalvintais „Histolith AntikLasur“, norimą skaidrumą nustačius iki 10% „Histolith® Silikat-Fixativ“, atskiedus vandeniu santykiu
2:1.
Sąnaudos
Dengimo sąlygos
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė
Įrankių plovimas
Nuorodos

Apie 80-100 ml/m2 dengiant lygų pagrindą, dengiant šiurkštų - atitinkamai daugiau. Kiek reikia tiksliai,
apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.
Temperatūra dengiant pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8°C.
Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta ir galima dažyti po 12
val., atsparus lietui po 24 val.
Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.
Kad nebūtų sandūrų, dengti užgriebiant už dar drėgno ploto nepertraukiamai.
Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, esant aukštai temperatūrai, pučiant stipriam
vėjui, esant dideliam 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
Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Atliekų tvarkymas
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis
Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Saugoti nuo vaikų.
Saugoti akis ir odą nuo tiškalų. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti
į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Kruopščiai apdengti aplink dažomą paviršių. Nedelsiant
nuplauti tiškalus nuo stiklo, keramikos, metalo, natūralaus akmens.
Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip
vandeninių dažų liekanos, sudžiūvę – kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.
Šiame gaminyje (kateg. A/a) leidžiamas LOJ kiekis: 30 g/l (2010).
Šiame gaminyje lakiųjų organinių junginių yra iki 10 g/l.
M-SK01

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų paruošimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma. Dengiat pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos
bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva“, Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.:
info@caparol.lt www.caparol.lt

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie
tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.
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