ТЕХНІЧНА КАРТА

UNISIL® Brillant Lasur
D 1250
Інформація про продукт
Опис продукту

готова до використання, прозора лазур на основі силіконової смоли для внутрішніх і
зовнішніх робіт.

Застосування

Для декоративного лазурованого покриття на стабільних поверхнях, для внутрішніх і зовнішніх
робіт. Застосовується на гладких поверхнях, таких як бетон і злегка структурованих основах,
напр. такі як структурна моделююча штукатурка, на новій або старій фарбі. Всередині
приміщення можна застосовувати наприклад в поєднанні з HAERING® DEKOQUARZ.
Характеристика:

матова, прозора

атмосферостійка відповідно до DIN 18 363

дуже добре водовідштовхувальна

оптимальні технологічні властивості
високо дифузійна


індивідуальне тонування

Тонування

‐ для внутрішніх робіт, макс. 20% HAERING® Vollton- und Abtönfarben

‐ для фасадних робіт, макс. 20% неорганічними пігментами HAERING® Vollton- und
Abtonfarben (оксидні пігменти)

Нанесення
Основа /
Спосіб нанесення

суха, міцна, чиста поверхня. VOB частина С, DIN 18 363, п. 3, примітка.
Вбираючі поверхні загрунтувати з HAERING® Unisil-Grund -ELF- D 2450 .
На ділянках, де необхідне відновлення кольору (напр. бетон), як проміжне і фінішне
покриття використовувати UNISIL® Brillant Lasur, затонований у відповідний колір
відповідними пігментами.
Додаючи макс. 30% UNISIL®-Grund -ELF‐ можна регулювати степінь прозорості.
Поверхні, які потребують надання кольору, слід покрити, в якості проміжного шару
UNISIL® Silikonharz-Fassadenfarbe в білому або іншому бажаному кольорі.
Фінішне покриття, в залежності від бажаного лазурного ефекту, наносити 1-3 рази.

Обробка

Температура обробки :
під час нанесення і сушіння, температура повітря, лазурі і підгрунтя не повинна опускатися
нижче + 5 ° С
Нанесення:
Наносити м'якими овальними щітками, натуральною губкою або тканиною. Залежно
від техніки лазурування, можна наносити "мокре по мокрому" або з проміжком між
окремими шарами, з не менше 12 год. висихання.
Температура обробки:
не нижче +5 ° С. Робочий інструмент після використання очистити водою .
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UNISIL® Brillant Lasur
D 1250
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Склад продукту

емульсія силіконової смоли , полімерна дисперсія, спеціальна
комбінація мінеральних наповнювачів, вода, добавки, консерванти.

Глянець

матовий

Густина/Колір/Упакування

густина: бл. 1,4 г/cм³ / колір: прозорий / упакування: 2,5 л

Тонування

для внутрішніх робіт, макс. 20% HAERING® Vollton- und Abtönfarben
для фасадних робіт, макс. 20% неорганічними пігментами HAERING®
Vollton- und Abtonfarben (оксидні пігменти)

Обробка / Розведення

перед застосуванням добре перемішати. Залежно від типу завдання, розвести макс. 30%
силіконовою грунтівкою UNISIL Grund -ELF- .
Під час нанесення і сушіння температура повітря, фарби і підґрунтя не
повинна опускатися нижче + 5 ° С

Робоча температура
Витрати

бл. 80 – 100 мл/м² на один шар
Точні значення споживання визначаються безпосередньо на об'єкті.

Час висихання

перекривати: через бл. 12 годин при 20 °C і 65 % відн. вологості повітря.
повне висихання: бл. 2 днів.
Висока вологість повітря і низькі температури значно затримують час сушки.

Очистка інструменту

після роботи одразу вимити чистою водою

Зберігання

в сухому, прохолодному, але не на морозі місці.
Термін зберігання в закритій оригінальній упаковці 12 місяців.

Небезпечні речовини /
транспортування

не має / не є небезпечним вантажем

Код продукту

M – SF01

EU‐граничні значення для
даного продукту
Утилізація

Кат. (A/a): 30 г/л (2010)
Даний продукт містить < 30 г/л VOC
тільки спустошені упаковки на вторинну переробку

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. Видання 11.12.2013
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