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Histolith® Spezialgrundierung
rodek gruntuj cy na bazie rozpuszczalników, o znikomym
zapachu przeznaczony do problematycznych podło y.

Opis produktu
Zastosowanie

Wielko

Do wzmacniania problematycznych podło y, takich jak silnie chłonne lub pyl ce tynki i stare powłoki
malarskie wewn trz i na zewn trz.

Wła ciwo ci

Silnie wnikaj cy w podło e
Nie powoduje napr e
Nie obni a dyfuzji
Przepuszczalny dla CO2
Odporny na alkalia
Nie powoduje za ółce

Spoiwo

ywica polimerowo-akrylowa.

opakowa
Barwa
Składowanie

Dane Techniczne

10 l
Transparentna
Przechowywa w chłodnym miejscu w temp. powy ej 0°C.
G sto

: ok. 0,8 g/cm3

Sposób u ycia
Odpowiednie podło a
Przygotowanie podło a
Sposób nakładania

Zu ycie
Warunki obróbki
Czas schni cia

Czyszczenie narz dzi

Tynki z grupy PI, PII i PIII, tynki gipsowe, elementy gipsowe, płyty gipsowe (gipsowo-kartonowe), stare
powłoki (farby olejne wcze niej zmy )
Podło e musi by no ne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszaj cych przyczepno

.

Nakłada p dzlem 1 do 2 krotnie zale nie od chłonnosci podło a, metod mokrym w mokre . W
przypadku słabo chłonnych podło y rozcie czy maksymalnie do 10 % Caparol AF-Verdünner. Unika
wybłyszcze .
W zale no ci od chłonno ci podło a ok. 150 - 300 ml/m2. Dokładne zu ycie mo na ustali wył cznie
w praktyce na powierzchni próbnej.
Minimalna temperatura stosowania:
+5°C podło a i otoczenia.
W temp. +20°C i wzgl dnej wilgotno ci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje
si do powtórnego malowania po 12 godz. W ni szych temperaturach i przy wy szej wilgotno ci
powietrza czas ten ulega wydłu eniu.
Natychmiast po u yciu umy

rodkiem Disbocolor 499 Verdünner.
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Wskazówka

Zabezpieczenia powierzchni nie obrabianych:
Powierzchnie nie lazurowane, szczególnie szkło, ceramik , powierzchnie lakierowane,
klinkier, kamie naturalny, metal i malowane lub nie malowane drewno nale y dokładnie przykry .

Wskazówki
Wskazówki bezpiecze stwa
(stan na dzie wydania)

Utylizacja
Kod produktu farby i lakiery
Bli sze informacje
Doradztwo techniczne

Infolinia

Produkt przeznaczony wył cznie do profesjonalnego stosowania
rodek łatwopalny.
Powtarzaj ce si kontakt mo e powodowa wysuszanie lub p kanie skóry. Przechowywa pojemnik
szczelnie zamkni ty w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Nie przechowywa w pobli u ródeł
zapłonu – nie pali tytoniu. Nie wdycha pary/rozpylonej cieczy. Unika zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nie wprowadza do kanalizacji. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa odpowiednie
indywidualne rodki ochrony dróg oddechowych. Nosi okulary lub ochron twarzy. Stosowa
wył cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie połkni cia nie wywoływa wymiotów:
niezwłocznie zasi gn porady lekarza i pokaza opakowanie lub etykiet . Chroni przed dzie mi.
Tylko całkowicie opró nione pojemniki nadaj si do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie
obowi zuj cymi przepisami.
M-GF02
Patrz karta charakterystyki wyrobu.
W karcie niniejszej niemo liwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich wyst puj cych w
praktyce podło y. W przypadkach, które nie zostały opisane powy ej, pomocnym mo e okaza si
kontakt z naszym Działem technicznym. Ch tnie udzielimy Pa stwu szczegółowych informacji
zwi zanych z konkretnym obiektem.
Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna 1040, stan na grudzie 2011
Niniejsza karta informacyjna została sporz dzona na bazie najnowszych osi gni techniki i naszych do wiadcze . Ze wzgl du na ró norodno mo liwych podło y i warunków wykonawstwa ka dorazowy Kupuj cy / U ytkownik jest zobowi zany
sprawdzi na własn odpowiedzialno przydatno naszych produktów do zamierzonego celu przy ka dorazowym uwzgl dnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu si nast pnej wersji
niniejsza karta traci swoj wa no .
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