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FibroSil
Pluoštu sustiprintas gruntas, skirtas suskilinėjusiems paviršiams

Produkto aprašymas

FibroSil – tai paviršiaus įtrūkimus užpildanti medžiaga, naudojama kaip gruntinis ir tarpinis sluoksnis
senų tinkuotų bei apkrovą išlaikančių dispersinių sluoksnių remontui. Paviršių, padengtą Fibrosil, 
galima dažyti atitinkamais Caparol fasadiniais dažais.

Paskirtis

■ Užpildo paviršiaus įtrūkimus pagal BFS atmeną Nr. 19
■ Suvienodina faktūrą
■ Gerina sukibtį su lygiais paviršiais
■ Lengvai dengiamas
■ Vandens pagrindo, beveik bekvapis

Savybės

Pluoštu sustiprinta sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945.Pagrindinė medžiaga

Standartinė prekė: 25 kgPakuotė/indų talpa

Balta.
Tonuojama  spalvinamaisiais dažais AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben arba CaparolColor
Vollton- und Abtönfarben  iki 5 %.

FibroSil  tonuojamas automatinėmis spalvinimo mašinomis „Color-Express-System” atspalviais, kurių
šviesio indeksas yra iki 70. Siekiant išvengti galimų tonavimo klaidų, prieš dengiant būtina patikrinti
atspalvio tikslumą.

Spalvos

Matiniai, G3Blizgesio laipsnis

Vėsiai, bet ne šaltyje.Laikymas

Parametrai pagal DIN EN 1062:Techniniai duomenys

■ Didžiausias grūdelių dydis: < 1500 µm, S3

■ Tankis: apie 1,45 g/cm3

■ Sausojo sluoksnio storis: 200 - 400 µm, E4

■ Vandens skvarbos norma: (w-dydis): ≤ 0,1 [kg/(m2· h0,5)] (žema), W3

■ Plyšių klasės: Įtrūkių padengimas: 1 x 800 g/m² FibroSil (kaip
gruntinis arba tarpinis sluoksnis), klasė: A1 (> 100 μm)

■ Vandens garų pralaidumas sd 
reikšmė:

(sd-dydis): ≥ 0,14 – < 1,4 m (vidutinis), V2; tonavus
produktą, parametrų reikšmės gali nežymiai pakisti.

■ PermaSilan; AmphiSilan; ThermoSan; Muresko; AmphisilPapildomi produktai

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"Nuorodos
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Dengimas

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipti dėmesį į VOB C dalį, DIN 18363, 3-čią
pastraipą. Apie produkto suderinamumą su įvairiais pagrindais bei tinkamą pagrindų paruošimą prieš
dengiant, skaityti  techninėje informacijoje Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas”.

Tinkami pagrindai

Viršutinis tinkas pagal DIN EN 998-1 CS II klasė 1,5-5,0 N/mm2:
Naujai padengtą tinką po pakankamos prastovos, dažniausiai po 2 sav., kai aplinkos temperatūra
+20°C  ir santykinis oro drėgnumas 65%, dengti FibroSil, atskiedus iki 5% vandeniu. Kai oro sąlygos
nepalankios, pavyzdžiui, pučiant vėjui ar lyjant, prastovos laikas turi būti gerokai  ilgesnis.

Senas tinkas: pertinkuotos vietos turi būti gerai susirišusios ir išdžiūvę.
Tvirti, normaliai įgeriantys tinko paviršiai dengiami FibroSil, atskiedus iki 5% vandeniu. Stipriai
įgeriantys tinko paviršiai gruntuojami OptiSilan Tiefgrund arba CapaSol Konzentrat. Stipriai byrantys,
tepantys tinko paviršiai gruntuojami Dupa-Putzfestiger.

Betonas: 
Betono paviršiai su purvo apnašomis arba tepančiu grūdėtuoju sluoksniu nuvalomi mechaniškai arba
slėginio vandens srove laikantis šalyje galiojančių teisės normų. Silpnai įgeriantys arba lygūs paviršiai
dengiami FibroSil, atskiedus iki 5 % vandeniu. Gerai įgeriantys paviršiai gruntuojami OptiSilan
TiefGrund arba CapaSol Konzentrat. Tepantys paviršiai gruntuojami Dupa-Putzfestiger.

Apkrovą išlaikantys dispersinių, dispersinių-silikatinių arba silikoninės dervos dažų sluoksniai:
Seni dažų sluoksniai nuvalomi aukšto slėgio vandens srove, laikantis šalyje galiojančių teisės normų.
Pagrindo tinkamumas patikrinamas pagal BFS atmeną Nr. 20.

Seni sluoksniai:
Silpnai įgeriantys, tvirti, sausi, išlaikantys apkrovą: žr. skyrių „Sluoksnių sandara”.
Vidutiniškai įgeriantys: gruntuojami CapaGrund Universal, atskiedus iki 3% vandeniu.
Stipriai įgeriantys: gruntuojami OptiSilan TiefGrund, Tiefgrund TB arba Dupa-Putzfestiger.

Seni sluoksniai ant sudėtinių šiltinimo sistemų:
Stipriai įgeriantys, tvirti, su nedideliais įtrūkimais: Dupa-Putzfestiger.
Tepantys, birūs  (taip pat veikiant vandens apkrovai pagal BFS Nr. 20, B.13 „Paviršiaus stiprumas,
kreidinimas"): gruntuoti Dupa-Putzfestiger.
Blizgūs, hidrofobiniai: pašiurkštinti mechaniniu būdu. Gruntuoti CapaGrund Universal.
Jei pašiurkštinus, ant paviršiaus dar vis lieka vandens lašelių, rekomenduojama pagrindą nugruntuoti
Dupa-Haftgrund.

Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnikti paviršiai: 
Pelėsius ir dumblius pašalinti vandens srove, laikantis šalyje galiojančių teisės normų. Šiuos plotus
nuplauti biocidiniu tirpalu Capatox arba FungiGrund ir palikti gerai išdžiūti.

Paviršiai su prasimušusiomis druskomis:
Prasimušusios druskos nutrinamos sausu šepečiu ir pašalinamos. Gruntuojama Dupa-Putzfestiger.
Dengiant paviršius su prasimušusiomis druskomis negarantuojama ilgalaikė sluoksnio sukibtis arba
prasimušusių druskų surišimas.

Defektai
Įtrūkimai (iki 20 mm) taisomi Histolith Renovierspachtel. Pataisytas vietas nugruntuoti.

Pagrindo paruošimas

Teptuku, voleliu arba tinkamais purškimo aparatais (žr. „Paviršių dengimas purškiant").
Kad paviršiaus faktūra būtų tolygi, lygius paviršius rekomenduojama dengti šepečiu kryžminiais
judesiais.
Faktūrinius pagrindus, pvz., draskytąjį tinką, geriau dengti voleliu.
Prieš dengiant, produktą gerai išmaišyti. Panaudotus įrankius po darbo nuplauti vandeniu.
Dengimas beoriu purkštuvu:
Beoris stūmoklis: 0,027-0,031
Purškimo slėgis: 120-150 bar

Dengimo būdas

FibroSil skiedžiamas ne daugiau kaip 5% vandeniu.Skiedimas

Gruntinis ir tarpinis sluoksnis
Dengiamas FibroSil, atskiedus iki 5% vandeniu.
Jei reikia, galima dengti ir tarpinį FibroSil sluoksnį.

Sluoksnių sandara

Dengiant lygų pagrindą, sunaudojama ~ 600-800 g/m2 (vienam sluoksniui), dengiant šiurkštų -
atitinkamai daugiau.  Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą objekte.

Sąnaudos

Temperatūra dengiant ir džiūvant: medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė
nei +5°C ir ne aukštesnė nei +30°C.

Dengimo sąlygos
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Kai oro temperatūra +20° C ir santykinis drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta ir gali būti dengiamas po
12 val.

Prastova tarp darbo ciklų

Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 3 dienų. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis,
džiūsta ilgiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Įrankius po darbo nuplauti vandeniu.Įrankių plovimas

Netinka horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova. Fasadams, kurie yra labiau
veikiami natūralios atmosferos drėgmės, kyla didesnė pelėsio ir dumbliagrybių apnikimo rizika. Todėl
tokius paviršius rekomenduojame dengti mūsų specialiaisiais produktais: ThermoSan, Muresko
SilaCryl arba PermaSilan. Šie produktai dėl  jų sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų kuriam laikui
sustabdo pelėsių ir dumbliagrybių apnikimą ir plitimą.

Nuorodos

Nuorodos

■ FibroSil sertifikatas - viršutinis sluoksnis AmphiSilan-Fassadenfarbe vandens garų difuzijos srovės
tankio ir vandens prasiskverbimo normos nustatymas.

■ FibroSil sertifikatas- viršutinis sluoksnis Muresko vandens garų difuzijos srovės tankio ir vandens
prasiskverbimo normos nustatymas.

Ekspertizė

Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kreipiantis į gydytoją, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Dėvėti
rankų ir akių apsaugą. PATEKUS ANT ODOS: plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. Sudėtyje yra: 1,2-
benzizotiazol-3 (2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono, reakcijos masės produktas  (3:1) iš 5-chlor-2-
metil-2H-izotiazol-3-ono [EG Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EG Nr. 220-239-6].
Dėmesio! Dengiant purškimo būdu gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar
išpurškiamų dalelių.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų/lako atliekos, sausi – kaip griovimo, statybinės
arba buitinės atliekos.

Atliekų tvarkymas

tokiems A/a kategorijos produktams leidžiamas ribinis LOJ kiekis: 30 g/l (2010). Šiame produkte yra
LOJ < 30 g/l.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

BSW20Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Poliakrilato derva, polivinilacetato derva, kalcio karbonatas, silikatai, titano dioksidas, vanduo, glikolio
eteriai, alifatai, glikoliai, esteriai, priedai, konservantai.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į Caparol technologus, kurie,
įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Techninė konsultacija

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Klientų aptarnavimo centras
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