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Silitol Fassadenspachtel
Univerzalna sanacijska izravnalna masa za zunanjo in notranjo
uporabo

Opis izdelka

Silitol Fassadenspachtel je univerzalna sanacijska izravnalna masa na organski mineralni osnovi,
prijazna za uporabo.

Opis

Področje uporabe pokriva obnavljanje fasad od izravnavanja neravnin, zapolnjevanja votlih mest ali
razpok do izravnave hrapavega in poškodovanega ometa po celotni površini. Zlasti primerna za tiste
objekte (izravnalne nanose), na katerih za zaključni nanos uporabimo proizvode Silitol, CarboSol ali
Primasil. Silitol Fassadenspachtel ima dobre obdelovalne lastnosti in dobro zapolni podlago.

Predvidena uporaba

■ Preprosto obdelovanje
■ Polnjenje do globine 5 mm (s cementom PZ 275 oz. CEM I 32,5 pa do 10 mm).
■ Univerzalne možnosti uporabe

Lastnosti

Na organsko mineralni osnovi.Osnova materiala

15 kgPakiranje/velikost embalaže

Svetlosive barveBarvni toni

Na hladnem, suhem, brez zmrzovanja. V originalno zaprti embalaži je rok skladiščenja 12 mesecev.Skladiščenje

■ Gostota: Pribl. 1,70 g/cm3Tehnični podatki

Ni primerna za TIKS.Opozorilo

Delovni postopek

Podlage morajo biti trdne, nosilne, brez umazanije, ločilnih snovi in biti morajo suhe. Odstranite
nestabilne ostanke starih barvnih slojev, pa tudi nestabilne stare omete. Močno vpojne podlage
grundirajte z ustreznim globinskim predpremazom - utrjevalcem. Kovinske elemente zaščitite pred
korozijo. Upoštevajte standard ÖNORM B 3430, 1. del.

Ustrezne podlage

Silitol Fassadenspachtel je dobavljena kot gotova masa za direktno vgradnjo. Po potrebi jo lahko
razredčite z največ 2 % vode, da nekoliko popravite konsistenco za lažje obdelovanje. Za izravnavanje
večjih neravnin lahko masi Silitol Fassadenspachtel dodate največ 10 % cementa (CEM I 32,5).

Priprava materiala

Za nanašanje in glajenje uporabljajte samo nerjaveče lopatice ali nerjaveče gladilke. Z naslednjo fazo
premaznih del nadaljujte šele potem, ko se je izravnalna masa popolnoma presušila. Da se zaključna
barva ne bi neenakomerno sušila, priporočamo, da izravnane površine obdelate s predpremazom/
globinskim premazom.

Postopek nanašanja

Pribl. 1,70 kg/m2/mmPoraba
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Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem:
Ne delati na temperaturah pod +5 °C. Ne delati na direktni sončni pripeki, dežju ali močnem vetru.
Previdno pri nevarnosti nočne slane.

Pogoji pri izvedbi

Trajanje sušenja je v veliki meri odvisno od debeline sloja, temperature, zračne vlage, stanja podlage
ipd. Dobra zamenjava zraka = krajši interval sušenja.

Sušenje/interval sušenja

Takoj po uporabi z vodo.Čiščenje orodja

Napotki

Lahko povzroča alergijske reakcije kože. - Ne vdihavajte prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. -
Kontaminiranih delovnih oblačil ne nosite zunaj delovnega mesta. - Nosite zaščitne rokavice/zaščitno
obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. - PRI STIKU S KOŽO: Sperite z obilo vode in mila. - Posebni
ukrepi (glejte oznake na tej etiketi). - Pri draženju kože ali kožnem izpuščaju: poiščite zdravniški
nasvet/zdravniško pomoč. - Kontaminirana oblačila operite pred ponovno uporabo. - Vsebino/posodo
odstranite po nacionalnih predpisih.
Vsebuje 2-metil-2H-izotiazol-3-on, , 1,2-benzizotiazol--3(2H)-on.

Standardna opozorila/standardna
obvestila

(stanje v času izdaje)

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi
odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Neočiščeno embalažo
odstranite na enak način kot izdelek.

Odstranjevanje

Koda odpadka: 55303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 02
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Varnostni list si lahko prenesete s spletne strani www.synthesa.at ali www.caparol.si

Druge opombe

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnično-svetovalni center
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Tehnična informacija je bila pripravljena na osnovi najnovejšega stanja tehnike in lastnih izkušenj.
Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina tehnične informacije ne zavezuje.
Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno
odgovornost preizkusi naše delovne materiale, ali ustrezajo predvidenemu namenu uporabe glede na konkretne pogoje na objektu.
Z novo izdajo tehnične informacije je vsebina tega dokumenta ukinjena. Veljajo naši splošni prodajni in dobavni pogoji v zadnji izdaji.
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A-1110 Wien
Sofie-Lazarsfeld-Str. 10
Tel. 0 1 / 20 146
Fax. 0 1 / 20 146-3504
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/Ibk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@synthesa.at


