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®

Histolth Renovierspachtel
Mortar mineral fin, pentru reparații la exterior și interior

Descrierea produsului
Domeniu de utilizare

Proprietăți

Baza materialului
Ambalaje/Capacitate
recipient
Nuanțe
Depozitare
Compatibilitatea conform
Informațiilor Tehnice Nr.
606
Definițiile Domeniilor de
Utilizare

®

Histolith Renovierspachtel este adecvat pentru efectuarea reparațiilor de suprafețe de tencuieli
deteriorate și pentru șpăcluiri. Poate fi utilizat în combinație cu plasă de armare pentru reparația
fisurilor din tencuieli.
 compoziție minerală, grupa de mortare PII
 permeabilitate bună la vaporii de apă
 nu se umflă când vine în contact cu apa
 poate fi drișcuit umed
 cu granulație fină, granula maximă 0,6 mm
 coeficient de rezistență la difuzia vaporilor de apă µ < 12
 poate fi aplicat manual sau mecanizat
Lianți minerali conform DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 și adaosuri de substanțe minerale conform
DIN EN 13139.
25 kg.
Naturweiß (alb natural).
La uscat, poate fi depozitat min. 6 luni după data fabricației.
Cu conținut redus de cromați timp de 6 luni după data fabricației.
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+
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+
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Prelucrare
Straturi suport recomandate

Suporturile trebuie să fie curate, cu capacitate portantă, fără impurități,fără substanţe cu efect de
separare, uscate şi absorbante. A se respecta VOB, Cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafețelor
suport

Tencuielile cu capacitate portantă, din grupele de mortare PII şi PIII:
Se curăță bine suprafața. Se îndepărtează straturile neaderente.
®
Tencuielile cu rezistență scăzută se întăresc cu produsul Histolith Silikat-Fixativ, diluat 2 : 1 până
la 1 : 1 cu apă, în funcție de gradul de absorbție a stratului suport.
Tencuieli fisurate:
Numai tencuielile care prezintă fisuri statice sunt adecvate. Tencuielile cu fisuri dinamice nu sunt
adecvate. Se îndepărtează tencuiala care prezintă goluri sub suprafață, zonele se repară cu
®
produsul Histolith Renovierspachtel, în cazul grosimilor mai mari (> 20 mm) se va lucra cu
®
Histolith Trass-Porengrundputz.
Vopsele vechi, cu capacitate portantă:
®
Se curăță bine suprafața. Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith Quarzgrund.
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Pregătirea materialului

Histolith Renovierspachtel se prelucrează manual sau mecanizat.
La prelucrarea manuală, materialul amestecat cu apă se lasă 5 minute și ulterior se omogenizează
din nou, scurt. Eventual se poate regla consistența cu apă.
Necesar de apă: cca. 5-6 L/sac.
Timp de prelucrare: cca. 90 de minute la + 20°C și 65 % umiditate relativă a aerului.

Mod de aplicare

Se aplică cu fier de glet din material inoxidabil, sau cu o mașină adecvată de tencuit. După nivelare
și o uscare scurtă, se drișcuiește cu drișcă de burete, sau se gletuiește cu un fier de glet din oțel
inoxidabil. Grosime minimă pe strat: 10 mm, în unele zone max. 20 mm.
®

Înglobarea plasei de armare: se aplică Histolith Renovierspachtel într-o grosime de cca. 4 mm.
Se introduce plasa de armare Capatect Glasgewebe, cu o suprapunere de 10 cm la margini, în
®
stratul proaspăt de Histolith Renovierspachtel și se presează bine.
Ulterior se șpăcluiește pe întreaga suprafață, cu o grosime de material de cca. 2 mm și se
gletuiește fără bavuri. Dacă se dorește obținerea unei suprafețe drișcuite pentru o vopsire
ulterioară, se aplică după 24 de ore un strat suplimentar, într-o grosime de cca. 3 mm și se
drișcuiește după un timp scurt de așteptare.
Compoziția straturilor

®

®

Histolith Renovierspachtel poate fi finisat cu toate vopselele pentru fațade din gama Histolith .
®
Suprafața tencuielii se tratează în prealabil cu produsul Histolith Fluat și se spală cu apă.

Consum

2

Cca. 1300-1500 g/m /mm grosime (mortar uscat), în funcție de structura stratului suport.
Un consum exact se determină după efectuarea unor probe pentru fiecare obiectiv în parte.
Condiții de aplicare
Timp de uscare
Curățarea instrumentelor
de lucru
Rețineți

Temperatura minimă la aplicarea produsului:
Minim + 5°C pentru suport, material şi aer.
La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este revopsibil după 7 zile.
Se face cu apă, imediat după utilizare.
Măsuri de protecție:
Împrejurimile suprafeţelor ce se vopsesc se acoperă cu grijă având în vedere în special sticla,
ceramica, suprafeţele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul şi lemnul.

Recomandări
Indicaţii de pericol/
Sfaturi de securitate
(valabil la data publicării)

Produs destinat numai aplicatorilor profesioniști.
Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Nu
inspiraţi praful. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.
Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:
clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi
dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Consultaţi medicul. ÎN CAZ DE
ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.

Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile de material pot fi evacuate ca deşeuri
rezultate din construcții sau demolări.

Cod produs vopsele și
lacuri

ZP 1

Informații suplimentare

A se consulta fișa cu datele de securitate a produsului.

Asistență tehnică

Suport tehnic

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea
acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt
enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau
reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în
parte.
 0800.800.600
 tehnic@caparol.ro
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