ТЕХНІЧНА КАРТА

Hausfarbe
W002000
W0020001 ‐ ABF Einstellung (mit Filmschutz)
Інформація про продукт
Опис продукту

на водній основі, без запаху, шовковисто-матова акрилатна фарба (100% чистий акрил)
для внутрішніх (без ABF-Einstellung) і зовнішніх робіт .

Застосування

високоякісна шовковисто-матова універсальна акрилова фарба для внутрішнього і
зовнішнього застосування. Для проміжних і кінцевих покриттів на всіх поширених
основах, таких як дерево, деревоподібні матеріали, метали, кольорові метали,
сумісні пластмаси, вивітрені або нові фіброцементні панелі, бетон, гіпс і т.д., після
відповідної підготовки поверхні. Всередині приміщень на міцних основах,
структурованих скло шпалерах.
властивості:









легка в нанесенні, зі слабким запахом
атмосферостійка, відповідно до VOB, частина С, DIN 18363
дуже добра укривистість, з високим ступенем укривистості
дуже хороша адгезія
стійка до ультрафіолетового випромінювання і довговічне збереження кольору
швидко сохне
відмінна стійкість
зносостійка і стійка до забруднень

характеристики по DIN EN 13300:


стійкість до вологого стирання: Клас 1

Нанесення
Основа

основа повинна бути сухою, без забруднень, та без розділяючих речовин, зг. VOC Teil C і
DIN 18363 Abs. 3 . Смолисті і липкі поверхні очистити розчинником. Наявні в деревині
сучки та місця зрізу від гілок - ізолювати
дерев'яні поверхні в інтер'єрі: поверхню очистити, і усунути нестійкі шари , заґрунтувати
ізолюючою грунтівкою, проміжне і фінішне покриття виконати Hausfarbe.
дерев'яні поверхні на зовні: поверхню очистити, і усунути нестійкі шари , загрунтувати
Holzschutzgrund, застосувати ізолюючу грунтівку, проміжне і фінішне покриття виконати
Hausfarbe.У випадку витікання смоли з деревини (Хемлок, Мербау і т.п.) основне і
проміжне покриття виконати ізолюючою грунтівкою, фінішне - виконати Hausfarbe.
попередньо пофарбована дерев'яна поверхня : поверхню очистити , видалити
дефектну фарбу, загрунтувати Holz mit Holzschutz M 1000 (в зовнішньому секторі).
Базовий шар і верхній шар Hausfarbe.
сталь: знежирити і видалити іржу . Очистити окалину і ретельно 1-2 рази покрити
антикорозійною грунтівкою . Проміжне і фінішне покриття виконати Hausfarbe.
алюміній: основу знежирити за допомогою розчинника. Загрунтувати 2K EP
Korrosionsschutzgrund. Проміжне і фінішне покриття виконати Hausfarbe.
ПВХ: основу знежирити за допомогою розчинника. Грунтуюче і фінішне покриття
виконати Hausfarbe.
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оцинкована поверхня: помити з сумішшю 10 л води і 0,5 л 25 % -ного розчину аміаку, 2
корки миючого засобу (побутові засоби для чищення ; миючі засоби на основі мила не
придатні ), ретельно потерти. Під час миття , утвориться тонка піна , яка повинна
залишатися на поверхні протягом приблизно 10 хвилин . Потім знову терти до тих пір ,
поки піна не отримає сірий колір . Потім ретельно промийте чистою водою до повного
видалення піни ( відповідно до BFS Листівка № 5 ) . Загрунтувати 2K EP Korrosionsschutzgrund. Проміжне і фінішне покриття виконати Hausfarbe.

Примітка

фіброцементні плити: непоглинаючі плити типу, Glasal, Resopal, Werzalit,
нефарбовані Eterplan N‐Tafeln (Eternit) перед пофарбуванням слід відповідно підготувати
і загрунтувати 2-K EP-Haftgrund W. Проміжне і фінішне покриття виконати Hausfarbe.
старі пофарбовані плити: проміжне і фінішне покриття виконати Hausfarbe.
бетон + штукатурки: поверхня повинна бути сухою , твердою і вільної від цвілі і жирів .
Всмоктуючі основи загрунтувати Tiefgrund -ELF- D2442 einlassen. Крейдуючі основи
повинні бути ретельно очищені механічним способом ( парою ) . Сипучі і нестійкі частки
повинні бути видалені. 1 шар наносити розведеним близько 10 % води, 2-й фінішний
шар - нерозводити.
При використанні на зовнішніх поверхнях , з значним вологим навантаженням , більшим
ніж зазвичай, в особливих атмосферних умовах, існує підвищений ризик розвитку
грибків і водоростей . Тому ми рекомендуємо для таких вразливих ділянок,
використовувати Hausfarbe з опцією ABF . Цей продукт містить активні речовини , які
забезпечують довготривалий захист від зростання грибків і водоростей.
Зокрема, постійний захист від водоростей і / або грибків не може бути гарантований .

Технічні дані
Нанесення /
Розведення

пензлем, валиком , розпиленням . Допускається нанесення пензлем з синтетичною
щетиною. При необхідності розбавити до приблизно 5 % , і для нанесення розпиленням
- до 10% з водою . Не застосовувати при температурах нижче + 5 ° С. Добре перемішати
перед використанням . Не застосовувати інструментів з нержавіючої сталі.
Температура нанесення:
під час нанесення і сушіння температура повітря , матеріалу покриття і основи не
повинна опускатися нижче +5 ° С. Не застосовувати при сильному вітрі , під прямими
сонячними променями , туману , високої вологості і ризику дощу або морозу .

Склад
продукту

дисперсія чистого 100% акрилу , диоксид титану , силікатні наповнювачі , карбонат
кальцію , неорганічні / органічні кольорові пігменти ( в залежності від кольору ) , вода ,
гліколі , добавки і консерванти ( метил і benzisothiazolinon ) .

Густина/Колір/Упакування

густина: бл. 1,3 г/cm³ / колір: білий / упакування: 0,75л. 2,5 л, 10 л

Глянець

шовковисто-матовий

Витрати

бл. 100 ‐ 130 мл/м на один шар, в залежності від поверхні . Точні витрати
визначаються за допомогою пробного нанесення .

Висихання

від пилу приблизно через 2 години, можна перефарбовувати приблизно через 12 годин,
повне висихання - через 16 год при температурі 20 ° С і 65 % відносної вологості повітря .
Висока вологість повітря і низькі температури значно подовжують час сушки.

Очищення

інструменти після використання промити водою .

Зберігання

в сухому , прохолодному , але захищеному від морозу місці. Стабільність при зберіганні
в невідкритої оригінальній упаковці 12 місяців .
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Постанова про небезпечні

відсутня

речовини
Інформація про транспорт. безпечно
Код продукту
EU‐граничні показники
Утилізація

M – LW01
Кат. (A/d): 130г/л (2010). Даний продукт містить < 130 г/л VOC
тільки порожні упаковки для вторинної переробки. В разі необхідності, отримати
інформацію від місцевої компанії з утилізації відходів.

Наші рекомендації для користувачів, які ми надаємо в підтримку покупця / виконавця, засновані на нашому досвіді, відповідають
сучасному рівню знань в науці і практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили і ніяких інших зобов'язань за
договором купівлі-продажу. Ми звільняємо покупця від тестування наших продуктів на предмет їх придатності для
передбачуваного використання. Загальні правила будівельних технологій повинні бути дотримані. Ми залишаємо за собою право
внесення змін, в інтересах технічного прогресу і поліпшення продукту. Ця технічна інформація замінює всі попередні видання.
стенд 08.12.2014

Haering GmbH, Mühlstrasse 2‐10, 74199 Untergruppenbach‐Unterheinriet
Telefon: 07130 / 4702‐0, Telefax: 07130 / 4702‐10
Email: info@haering.de, Internet: www.haering.de
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