ТЕХНІЧНА КАРТА

DUOSIL-Fassadenfarbe
D 1275
Інформація про продукт
Опис продукту

Водорозчинна силоксанова фасадна фарба, зг. DIN 1062.Матова

Застосування

Для фарбування на мінеральних штукатурках, вирівнювання кольору на декоративних
шляхетних штукатурках, для відновлення та реставрації старих покриттів.
Властивості:

водорозчинна

на основі силоксану

погодостійка

матова

з інкапсульованою захисною плівкою для підвищення
захисту від водоростей та грибків.

висока паропроникність

водовідштовхувальна
Характеристика зг. DIN EN 1062:

Швидкість водопоглинання: Клас W3 (низька); W-значення: <0,1 кг / (м²xh0,5)

Паропроникність: Клас V1 (висока), sd -значення < 0,14 м

Обробка
Основа

Відповідні основи повинні бути сухими, твердими, чистими і стійкими.
VOB частина С, DIN 18 363, п. 3, примітка. Абсорбуючі поверхні заґрунтувати
HAERING® Tiefgrund -ELF.
Старі покриття: повністю очистити від нестійких частин, абсорбуючу стару
штукатуркузаґрунтувати HAERING® Tiefgrund -ELF.
Сильно вбираючі основи: заґрунтувати HAERING® Tiefgrund -ELF.
Ураження мохом, водоростями і грибками:
®
Ретельно очистіть водою з HAERING - Chlorbleichlauge G 9041, розведеного з
водою у співвідношенні 1: 3, прогрунтуйте і дайте діяти принаймні 6-8 годин.

Система покриття

Нова штукатурка: в залежності від часу схоплювання, нанести 1-2 шари.
(дотримуйтесь інструкцій виробника штукатурки)..
Відновлення: 2 шари

Нанесення

Перед використанням добре перемішати. Кисть, валик, розпорошення (безповітряне)
Не застосовувати при температурах нижче + 5 ° С.
Не наносити під прямими сонячними променями, в дощ або сильний вітер

Розведення

Вирівнювання : макс. 5% води.
Реставрація і проміжний (грунтуючий) шар: макс. 10% води.
Фінішний шар: макс. розбавити 5% води.

Примітка

При використання на фасадах з системами утеплення, а також на фасадних
поверхнях, які більше, ніж зазвичай піддаються впливу вологи (через особливі умови
об'єкта чи внаслідок природніх атмосферних впливів), існує підвищений ризик
розвитку грибкового зараження і появи водоростей. Цей продукт містить спеціальні
інкапсульовані активні інгредієнти, які затримують ріст грибків та водоростей. Однак,
слід зазначити, що згідно технічних приписів і стандартів, такий захист не може бути
постійним (див. також брошуру BFS № 9).
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ТЕХНІЧНА КАРТА

DUOSIL-Fassadenfarbe
D 1275
Технічні дані
Склад продукту

Акрилатний сополімер, діоксид титану, карбонат кальцію, силікат, вода, добавки, консерванти
(метил і хлор метілізотіазолінон), консервуюча захисна плівка (тербутріна, пиритион цинку, 2октил-2H-ізотіазол-3-он).

Характеристика зг.
DIN EN 1062

Швидкість водопоглинання: Клас W3 (низька); W-значення: <0,1 кг / (м²xh0,5)

Густина

бл. 1,6 г/см³

Колір

білий

Упакування

2,5л / 5л / 10л / 15л

Тонування

Тонується в системі HAERAMIX або з макс. 10% HAERING®-Vollton- und Abtönfarben.

Розведення

Вирівнювання : макс. 5% води.

Паропроникність: Клас V1 (висока), sd -значення < 0,14 м

Ремонт і грунтування: макс. 10% води.
Інструмент

Кисть, валик, розпилювач (безповітряний)

Робоча температура

Під час нанесення і сушіння температура повітря, фарби і підґрунтя
неповинна опускатися нижче + 5 ° С

Витрати

Відновлення: бл. 150-200 мл/м² / Вирівнювання: бл. 200-250 мл/м²

Висихання

приблизно 12 годин при температурі 20 ° C і 65% відносній вологості повітря.
Висока вологість повітря і низькі температури значно подовжують час сушки.

Очистка інструменту

Відразу після використання промити водою.

Зберігання

В сухому, прохолодному, але в захищеному від морозу місці.
Стабільність при зберіганні в невідкритій оригінальній упаковці 12 місяців.

Транспортна інформація
________________________
_
GISCODE

безпечно зг. норм ADR
__________________________________________________________________________________

EU-показник(VOC)

Kат.(A/c): 40г/л (2010).
Даний продукт містить < 40 г/л VOC

Маркування /
Безпека
Утилізація

BSW50

Для отримання додаткової інформації див. паспорт безпеки.
Тільки порожні контейнери. Матеріал можна утилізувати як побутові відходи тількив сухому
виді, рідкі залишки продукту здавати в пункти збору старих фарб.

Технічні рекомендації для користувачів, які ми надаємо покупцеві / виконавцеві, базуються на нашому досвіді, відповідають
сучасному рівню знань в науці та практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили, а також не створюють ніяких
додаткових зобов'язань до договору купівлі-продажу. Ми не обмежуємо покупців в можливості самостійного тестування нашої
продукції на предмет їх придатності для використання за призначенням та підтвердження їх якості. Необхідно дотримуватися
загальних правил будівельних технологій. Ми залишаємо за собою право внесення змін до даної інформації врамках технічного
прогресу та поліпшення продукту. Це видання технічної карти замінює собою всі попередні видання. Видання12.10.2015

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet
Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 /4702-10 · Internet: www.haering.de
Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна, м. Львів вул. Шевченка 317в
тел/факс (032) 294-86-00 https://haering.ferozit.ua/
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