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Histolith® Antik-Lasur
Для нанесення декоративних лесуючих покриттів на внутрішні
і зовнішні поверхні.

Опис продукту
Сфера застосування

Властивості

В’яжуче
Упаковка/Розмір тари
Колірні відтінки

Histolith® Antik-Lasur - безбарвний концентрат лесуючої фарби для отримання декоративних
лесуючих шарів, за подобою покриттів на історичних будівлях. Особливо підходить для
зберігаючих структуру лесуючих шарів.
■
■
■
■

висока атмосферостійкість
водовідштовхувальні властивості, величина w = 0,05 kg / m²√h
висока пропускна здатність для водяної пари, величина sd <0,01 м
висока пропускна здатність для вуглекислого газу

Рідке калієве скло з органічними добавками згідно DIN 18363 абз.2.4.1
5 л, 10 л
Прозорий
Тонування за допомогою повнотонових силікатних пігментів програми Histolith або тонувальною
фарбою Histolith® Außenquarz з додаванням не більше 30%. Може тонувати машинним
способом в системі ColorExpress неорганічними пігментами. Відтінок і бажана ступінь
прозорості лесування визначається при пробному нанесенні.

Ступінь глянцю
Зберігання
Технічна характеристика

Матова
■ Зберігати в прохолодному місці, не допускати замерзання.
■ Зберігати матеріал тільки в пластикових ємностях.
■ Щільність: ~1,0 г/см³

Застосування
Придатні основи

Основа повинна бути міцною, сухою, володіти стійкістю до навантажень, не містити забруднень і
розділяючих речовин.
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Підготовка основи

Зовнішні поверхні
Нові штукатурки груп розчинів PI, Р ІІ та Р ІІІ: Дотримуватися період витримування нової
штукатурки перед нанесенням, у групи розчинів PI не менше 4 тижнів, у груп розчинів PI і P III
не менше 2 тижнів. Видалити спек за допомогою Histolith® Fluat.
Старі не фарбовані штукатурки і старі мінеральні покриття:
Ретельно почистити поверхню. Видалити неміцні шари. Нанести покриття грунтовки матеріалом
Histolith® Silikat-Fixativ, розведеним водою в пропорції 2: 1 або 1: 1 залежно від вбираючої
здатності основи.
Усунення дефектів штукатурки: Ремонтний розчин повинен за типом і структурою відповідати
старій штукатурці і бути добре закріпленим і затверділим перед фарбуванням. Всі
відремонтовані ділянки штукатурки обробляються матеріалом Histolith® Fluat і миються водою.
Природні (натуральні) камені: Тільки натуральні камені, здатні вбирати воду, придатні як
підкладки. Нанести пробний шар і перевірити сумісність покриття. Ретельно очистити поверхню.
Видалити неміцні шари. Природні камені з осипом піску перед нанесенням матеріалу, закріпити
за допомогою Histolith® Steinfestiger.
Увага:
У разі якщо природні камені містять водорозчинні компоненти, вони можуть вицвітати на
поверхні лакофарбового покриття і утворювати плями.
Поверхні, уражені грибками і водоростями: Ділянки, уражені грибками і водоростями
очистити за допомогою води. Після висихання, обробити поверхню за допомогою Histolith®
Algenentferner і залишити сохнути. Для визначення структури покриття необхідна попередня
консультація нашого співробітника відділу продажу або технічного відділу.
Внутрішні поверхні
Нові штукатурки груп розчинів PI, P II und P III: Залишити на 2 - 4 тижні. Видалити спечення за
допомогою Histolith® Fluat.
Гіпсова штукатурка груп розчинів P IV: На міцні штукатурки нанесіть покриття грунтівки за
допомогою Histolith® Innengrund. М'яку гіпсову штукатурку закріпити за допомогою Histolith®
Spezialgrundierung. Гіпсову штукатурку зі спеком відшліфувати і очистити від пилу, нанести
покриття грунтівки з допомогою Histolith® Spezialgrundierung. Після ретельного просушування,
при необхідності нанести проміжне покриття за допомогою Histolith® Innengrund.
Гіпсокартонні плити: Відшліфувати задирки від шпаклювання. Нанести покриття грунтовки
матеріалом Histolith® Innengrund. М'які гіпсокартонні плити закріпити матеріалом Histolith®
Spezialgrundierung. Нанести покриття грунтовки матеріалом Histolith® Innengrund. При
наявності в плитах водорозчинних вицвітають компонентів, необхідно нанести покриття
грунтовки матеріалом Caparol Aqua-Sperrgrund (дотримуйтесь інструкції №12 Бюро
стандартизації).
Гіпсові будівельні плити: Нанести покриття грунтовки матеріалом Histolith® Innengrund.
Бетон: Видалити можливі залишки розділяють речовин.
Старі покриття матовими дисперсійними фарбами зі стійкістю до навантажень: Ретельно
очистити поверхню. Нанести покриття грунтовки матеріалом Histolith® Quarzgrund, розведеним
макс. на 10% матеріалом Histolith® Silikat-Fixativ.
Покриття з клейових фарб: Змити до основи. Нанести покриття грунтовки матеріалом
Histolith® Spezialgrundierung.
Поверхні, уражені пліснявою: Змити цвіль. Після висихання просочити поверхні
матеріалом Histolith® Algenentferner і залишити сохнути. Для визначення структури покриття
необхідна попередня консультація нашого співробітника відділу продажів або технічного
відділу.

Метод нанесення
Структура покриття

В залежності від бажаного лесуючого ефекту наноситься щіткою, пензлем, натуральної губкою
або шматком тканини.
Лесуюче покриття на природних каменях: Наносяться грунтувальне, проміжне і
завершальне покриття.
Декоративні лесуючі настінні покриття: Сильно і нерівномірно вбираючі або ті, що мають
осип піску поверхні грунтуються матеріалом Histolith® Silikat-Fixativ, розведеним водою у
співвідношенні 2: 1 - 1: 1 залежно від всмоктуючої здатності основи. Нанести грунтувальне і
проміжне покриття білого кольору, або тоноване в колір лесуючого покриття, матеріалами
Histolith® Lasurgrund або Histolith®Außenquarz залежно від бажаної структури. Для
завершального покриття залежно від бажаного лесуючого ефекту наносяться 1-3 шари
підібраного за кольором матеріалу Histolith Antik-Lasur. Додаванням матеріалу Histolith SilikatFixativ, розведеного водою в пропорції 2: 1, регулюється прозорість лесування.

Витрата

~ 80 - 100мл / м² на один шар на гладкій основі. На шорсткуватих поверхнях відповідно більше.
Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення на відповідних об'єктах.

Технічна інформація H1006R NOE
Умови застосування
Період висихання
Очищення інструментів
Вказівки

Нижня межа температури при нанесенні покриття:
+8 ° C для матеріалу, основи та циркуляційного повітря.
При 20 ° C і відносній вологості повітря 65% після 12 години поверхня суха і готова до
фарбування, після 24 годин стійка до дощу.
Одразу ж після використання промити водою.
■ ■ Щоб уникнути утворення стиків наноситься методом «мокре по мокрому» за один прохід.
■ Не підходить для горизонтальних або похилих поверхонь, що піддаються впливу води.
■ Забороняється застосовувати під дією прямих сонячних променів, при високих
температурах, сильному вітрі, гранично високої вологості повітря, густому тумані, дощі.
■ При необхідності встановлювати мережі або брезентові тенти.
■ Бути обережним при нічних заморозках.
Заходи щодо захисту поверхні:
Ділянки, прилеглі до поверхонь, на які буде наноситися покриття, обов'язково обклеїти.
Особливо це відноситься до скла, виробів з кераміки, лакофарбових покриттів, клінкерної
цегли, природного каміння, металу і дерева.

Примітки
Зверніть увагу (Станом на момент
друку)
Утилізація

■ Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх водою. Не
викидати в каналізацію, водойми і на грунт. Професійний користувач може запросити паспорт
безпеки матеріалу.
Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалів утилізувати як
фарби на водній основі, висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутове сміття.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

для категорії даних продуктів (кат. А / а): 30 г / л (2010).
Цей продукт містить менше 10 г / л ЛOC.

Центр обслуговування клієнтів

Телефон:+38 (044) 379 06 91
Факс: +38 (044) 379 06 85
E-Mail: info@caparol.ua

Технічна інформація H1006R NOE · Видання: March 2017
Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не
звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов’язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.

Алма-Атинська, 35-а · м. Київ · 02092 · Тел. +380 44 379 06 91 · E-Mail: info@caparol.ua · Інтернет-сторінка www.caparol.ua

