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Histolith Sanopas-Holzrisspaste
Pasta na bazie oleju lnianego do stosowania we wnetrzach i na
zewnątrz.

Opis produktu

Do uzupełniania ubytków w niewymiarowych elementach drewnianych. W szczególności do
drewnianych kratownic.

Zastosowanie

■ Wysoka przyczepność do powierzchni bocznych
■ Niewielki skurcz
■ Wysoka wytrzymałość
■ Elastyczność
■ Odporna na warunki atmosferyczne

Właściwości

Olej lniany, włókna naturalne, wypełniacze mineralne.
Histolith Sanopas-Holzrisspasta nie zawiera tworzyw sztucznych.

Spoiwo

10 kgWielkość opakowań

Brązowa.Barwa

Przechowywać w chłodnym miejscu.
Opakowanie powinno być szczelnie zamknięte. W przypadku otwartych opakowań pozostająca
zawartość przykryć folią. Fabrycznie zamknięte opakowania składować do 24 miesięcy.

Składowanie

■ Gęstość: ok. 1,7 g/cm³Dane Techniczne

Sposób użycia

Niewymiarowe i ograniczenie wymiarowe elementy drewniane takie jak np. kratownice drewniane,
okładziny, płoty.

Wymagany stan podłoża

Usunąć uszkodzone stare drewno i oczyścić mechanicznie powierzchnię boczną szczelin.
Zagruntować powierzchnie boczną szczelin za pomocą Histolith Halböl.

Przygotowanie podłoża

Przed użyciem dobrze wymieszać. Wypełnić szczelinę lub zagłębienie za pomocą wąskiej szpachelki
lub ręcznego pistoletu. Wypływający ponad powierzchnię materiał usunąć szpachelką. W przypadku
szczelin lub otworów o szerokości większej niż 1 cm, należy wcisnąć do wprowadzonej pasty pasujący
kawałek drewna.

Sposób nakładania

Histolith Sanopas-Holzrisspaste może być malowana farbą Histolith Leinölfarbe lub Capadur Color
Wetterschutzfarbe. W przypadku jasnych kolorów należy zagruntować gruntem Capalac
GrundierWeiss.

Układ warstw na przygotowanych
podłożach

ok. 1.700 g/dm³Zużycie

Temperatura minimalna +10°C (otoczenia, podłoża i materiału).Warunki obróbki
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W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje
się do powtórnego malowania po 3 dniach.

Czas schnięcia

Po użyciu oczyścić odpowiednikiem terpentyny (benzyna lakowa).Czyszczenie narzędzi

Nie nadaje się do szpachlowania powierzchniowego. W trakcie wysychania należy chronić
powierzchnię przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wskazówka

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w
praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się
kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji
związanych z konkretnym obiektem.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić
przed dziećmi. Uwaga: Materiały nasiąknięte produktem, np szmaty, ścierki, itp. mogą ulec
samozapłonowi (ze względu na zawartość oleju lnianego). Rozlany produkt należy zebrać przy
pomocy piasku, nasiąknięte produktem szmaty przechowywać w zamkniętych blaszanych
pojemnikach i utylizować po wyschnięciu w bezpiecznym miejscu na zewnątrz budynku.

Uwaga
(stan na dzień wydania)

Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte
resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do
recyklingu.

Utylizacja

BSW20Kod produktu farby i lakiery

Patrz karta charakterystyki wyrobu.Bliższe informacje

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Infolinia

Karta informacyjno-techniczna 1043, stan na kwietnia 2022
Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany
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