Technická informace

Sylitol-Minera
Základní nát r na prok emen ní a kone ný nát r na silikátové bázi do vn jších
i vnit ních prostor - podle normy DIN 18 363, oddíl 2.4.1.

Popis výrobku
Ú el použití:
Na nát ry o dostate né
plnicí
schopnosti
na
egalizaci
struktury
a
vypl ování
trhlin,
do
vn jších i vnit ních prostor .
Vhodný
jako
základní,
pomocný i koncový nát r.
Sylitol-Minera se výte n
hodí jako kontaktní základní
p ípravek
na
zlepšení
p ilnavosti na hladkých a
hutných podkladech, nebo
na plochách s chemicky
odstran nými starými nát ry
jako základní nát r p ed
provedením
dalších
silikátových nát r
i na
zatmelování
malých
porušených a vadných míst
a trhlin v omítce p ed
nanesením dalších vrstev
barev a omítek Sylitol.
Speciální použití i ve
vnit ních
prostorech
na
jemn
strukturované
pomocné
nát ry
p ed
kreativními
nát rovými
technikami lazurou SylitolAntik-Lasur.
Barva
Sylitol-Minera
je
vhodná jako povrchová
ochrana
pórobetonových
st nových panel a spl uje
požadavky
výrobc
pórobetonu.
Vlastnosti:
- odolný
proti
pov trnostním vliv m
- zapl uje trhliny, vysoká
plnicí schopnost
- dobrá
ochrana
proti
dešti, vyhovuje t íd
„nízká propustnost pro
vodu“ podle normy DIN
EN 1062
se
svou
hodnotou
w
0,09
2 0,5
[kg/(m .h )]

-

-

-

schopnost sorpce
propustný pro CO2
vysoká schopnost difuze,
vyhovuje t íd
„vysoká
difuze vodních par“ podle
normy DIN EN 1062 se
svou hodnotou sd-H2O
0,015 m
dostate ná
p ilnavost
vlivem prok emen ní s
minerálními podklady
kontaktní
základní
p ípravek na zlepšení
p ilnavosti na hladkých a
kompaktních podkladech
ekologický
neho lavý, A2, podle
normy DIN 4102
bez obsahu zakalujících
látek

Velikost balení:
22 kg
Materiálová báze:
draselné vodní sklo s
organickými p ísadami podle
normy DIN 18 363, oddíl
2.4.1
Hustota:
3
cca 1,7 g/cm
Lesk:
matný
Barevný odstín:
Bílý. Pomocí technologie
ColorExpress lze tónovat
v široké škále barevných
odstín .
Lze tónovat max. 10 %
tónovacích barev Sylitol. P i
p ídavku vyššího množství
tónovacích
barev
se
nedosahuje
požadovaná
struktura a plnicí schopnost.
P i odb ru 200 kg a více v
jednom barevném odstínu
na jednu zakázku lze barvu
dodávat
na
požádání
natónovanou
p ímo
ze
závodu.

P i samostatném tónování
se
doporu uje
smíchat
pot ebné celkové množství
navzájem tak, aby se
zabránilo
rozdíl m
barevného odstínu.
U nát r pórobetonu by m l
být sou initel odrazu sv tla
vyšší než 40.
Skladování:
V
chladném,
ale
nemrazivém
prost edí.
Na até nádoby uchovávejte
dob e uzav ené. Materiál
usklad ujte
pouze
v
plastových
nádobách.
Skladovatelnost 12 m síc .
Pozor (stav v dob vydání
tiskem):
Uchovávejte mimo dosah
d tí. Chra te o i a pokožku
proti pot ísn ní. V p ípad
zasažení
o í
nebo
pot ísn ní
pokožky
oplachujte okamžit vodou.
Zabra te
proniknutí
do
kanalizace, vody nebo p dy.
Podrobn jší
údaje:
viz
bezpe nostní list.
Likvidace:
Na recyklaci odevzdávejte
jen
beze
zbytku
vyprázdn né
nádoby.
Zbytky
materiálu:
Jiné
odpadní barvy a laky
neuvedené pod íslem 08
01 11 (kod 08 01 12).
Zne išt né obaly: Plastové
obaly (kod 15 01 02).
Kód výrobku barvy a laky:
M-SK01
Prohlášení o obsažených
látkách:
Draselné
vodní
sklo,
disperze
akrylové
prysky ice,
minerální
pigmenty a plniva, voda,

lakový benzín (< 0,5 %),
aditiva.

Zpracování
Nanášení nát ru:
Sylitol-Minera
e te jako
základní nát r maximáln
10 %, jako pomocný a
finální nát r max. 5 %
p ípravku Sylitol-Koncentrát
a nanášejte tak, aby se
podklad dostate n nasytil.
Siln
a
nerovnom rn
nasákavé podklady nejprve
opat ete základním nát rem
Sylitol-Koncentrát, ed ným
s vodou v pom ru 2 : 1.
Použije-li se Sylitol-Minera
jako nát r na pórobeton,
edí se kbelík (22 kg)
p ípravkem
SylitolKoncentrát o množství cca
1,6-2,0 l (8-10 hmot. %) jako
základní nát r a o množství
cca 0,4-0,6 l (2-3 hmot. %)
jako pomocný nát r.
Postup nanášení:
Na hladkých plochách se
doporu uje
nanášet
p ípravek
Sylitol-Minera
št tkou, na strukturovaných
podkladech je naopak t eba
provád t
nanášení
vále kem.
Pórobetonové
st nové
panely:
Základní nát r nanášejte
pomocí vále ku. Krycí nát r
naneste
vále kem
na
jednotlivé panely a okamžit
po
nanesení
uhla te
rovnom rn a bez zna ení
jednotlivých tah
jedním
sm rem
strukturním
p novým vále kem (nap .
Moltopren - hrubý).
Tmelení:
Sylitol-Minera smíchejte s
jemným k emenným pískem
až do požadované tmelové
konzistence.
ist ní ná adí:

Okamžit po použití vodou,
p ípadn
s
p ídavkem
isticích prost edk .
P i p estávkách v práci
uchovávejte ná adí v barv
nebo ve vod .
Spot eba:
400 - 500 g/m2 na jeden
pracovní
postup.
Podle
nasákavosti
a
struktury
podkladu
se
spot eba
p íslušn zvýší.
Pi
prvním
nát ru
pórobetonových
panel
dodržujte spot ebu jak u
základního nát ru, tak u
krycího nát ru mezi 900 1000 g/m2.
U t chto hodnot spot eby se
jedná o sm rné údaje.
P esné hodnoty spot eby je
nutno zjistit na zkušebních
plochách p ímo v objektu.
Spodní hranice teploty pro
zpracování:
+ 8°C pro podklad a okolní
vzduch. Nezpracovávejte za
p ímého slune ního zá ení,
za dešt , extrémn vysoké
vlhkosti vzduchu (mlhy a
mrholení) nebo za silného
v tru,
na
rozpálených
podkladech atd. V p ípad
pot eby použijte ochranné
plachty. Pozor na nebezpe í
no ních mraz .
Doba vysychání:
Dodržujte nejmén 12 hodin
vysychání mezi jednotlivými
nát ry p i 20 °C a 65 %
relativní vlhkosti vzduchu. U
prvního nát ru pórobetonu
nejmén
24 hodin. Za
chladn jších
a
vlh ích
pov trnostních podmínek se
doba vysychání p íslušn
prodlužuje.

Pozor:
Aby se zabránilo zna ení
jednotlivých tah a napojení
p i zpracování v tších ploch,
využijte dostate ný po et
pracovník a natírejte celou
plochu najednou, dokud je

barva mokrá. Barva není
vhodná
na
vodorovné
plochy, vystavené p sobení
vody. P i aplikaci prost edku
Caparol-Tiefgrund TB se
m že
ve
vnit ních
místnostech
vyskytnout
typický
zápach
rozpoušt dla. Proto zajist te
dostate né v trání.
Snášenlivost
s
jinými
nát rovými hmotami:
Aby bylo možné zachovat
speciální vlastnosti barvy,
nesmí se Sylitol-Minera
míchat s jinými nát rovými
hmotami.
Zakrývání:
Okolí
natíraných
ploch,
zvlášt
sklo,
keramiku,
lakované plochy, kab inec,
p írodní kámen, kovové
sou ásti i p írodní nebo
lazurované d evo pe liv
zakryjte. Pot ísn ní barvou
okamžit
omyjte
dostate ným
množstvím
vody, jinak hrozí poleptání.
Zakrývání konstrukcí:
Vy nívající sou ásti stavby,
jako ímsy, parapety, koruny
na zdivu atd. se musí
odborn
zakrýt, aby se
zabránilo zne ist ní nebo
siln jšímu provlhnutí st n.
Vhodné podklady a jejich
úprava
Podklady
musí
být
zbavené
ne istot
i
odpuzujících
ástic
a
suché.
Dodržujte p edpisy VOB,
ást C, normu DIN 18 363,
odst. 3.

Venkovní plochy:
Omítky
vápenné,
vápenocementové
a
cementové:
Nové omítky ponechte podle
po así 2 - 4 týdny bez

ošet ení
za
ú elem
zatvrdnutí a vyschnutí.
Omítka
s
vrstvou,
uvol ující prach:
Otíravý povrch omítek nebo
povrch, uvol ující prach,
který zp sobují snižování
p ilnavosti,
odstra te
fluátováním a omyjte.
Omítka
se
slinutou
vrstvou:
Slinutou vrstvu, která se
pozná podle mírn lesklého
vzhledu,
odstra te
fluátováním a omyjte.
Omítky, které na povrchu
uvol ují písek:
Okartá ujte za sucha, a
celou
plochu
o ist te
proudem tlakové vody za
dodržení
zákonných
p edpis .
Staré pevné vápenné,
vápenocementové
a
cementové omítky:
Zne ist ný povrch o ist te
manuáln nebo strojov za
dodržení
zákonných
p edpis , nap . proudem
tlakové
vody
nebo
vysokotlakou
vodou
s
p ídavkem písku. Otryskání
pískem
za
vlhka
lze
provád t jen u omítek
vápenocementových
a
cementových.
Pórobetonové
st nové
panely:
Pórobetonové
povrchy
d kladn
okartá ujte
a
zbavte ne istot.
Opravy omítek:
P i opravách otev ených
trhlin
a
poškozených
omítkových ploch je t eba
dbát na to, aby malta na
opravu odpovídala svou
pevností a strukturou dané
omítce. Na opravy omítek se
hodí zvlášt hotové maltové
sm si na bázi trasového
vápna a trasového cementu.
Opravená místa musí být
p ed provedením nát ru

dostate n
zatvrdlá
a
vyschlá a musí se zásadn
nafluátovat a omýt. P itom je
nutno dát pozor na to, aby
se fluátování provád lo vždy
v ší i 1 - 2 tah št tky navíc
vedle opraveného místa. U
v tších opravených míst
vždy fluátujte celou plochu
(starou i novou omítku).
Staré minerální nát ry:
Pevné držící nát ry o ist te
za sucha nebo za mokra.
Nedržící a zv tralé minerální
nát ry
odstra te
obroušením,
oškrábáním
nebo odleptáním a celou
plochu dob e opláchn te
vodou. Základní nát r se
provede p ípravkem SylitolKoncentrát, ed ným vodou
v pom ru 2 : 1.
Staré
nenosné
nát ry
disperzních barev:
Odstra te
beze
zbytku
mechanicky nebo chemicky
a dodate ným o ist ním
proudem vysokotlaké horké
vody
za
dodržování
zákonných p edpis .
Na nenasákavý podklad po
chemickém
odstran ní
nát ru pove te základní
nát r p ípravkem SylitolMinera.
Na siln nasákavý podklad
po chemickém odstran ní
nát ru prove te základní
nát r p ípravkem SylitolKoncentrát, ed ným vodou
v pom ru 2 : 1.
Staré nosné matné nát ry
disperzních barev:
Zne ist né a mírn k ídující
nát ry dokonale o ist te
proudem tlakové vody nebo
jinou vhodnou metodou za
dodržování
zákonných
p edpis .
Pomocný nát r se provede
p ípravkem Sylitol-Compact.
Pohledové
zdivo
z
vápenopískových cihel:
Pro nát ry jsou vhodné jen
lícovkové cihly, odolné proti

mrazu,
bez
obsahu
bobtnavých
nebo
zbarvujících cizích látek,
jako jsou hrudky písku, hlíny
atd.
Vyspárování
musí
být
provedeno bez trhlin a
nesmí obsahovat t snicí
prost edky nebo podobné
materiály,
které
snižují
p ilnavost.
Místa
s
vykvétáním solí okartá ujte
za sucha. U otíravého
povrchu
nat ete
celou
plochu fluátem a omyjte.
Napojení strop , oken a
podlahy musí být provedeno
podle
sm rnic
Svazu
výrobc
a zpracovatel
vápenopískových cihel.
Ošet ení kamene:
P írodní kámen musí být
pevný, suchý a zbavený
vykvétajících látek. Povrch
zv tralých kamen
p ed
nát rem
zpevn te
n kolikerým
ošet ením
esterem kyseliny k emi ité.
Zne ist né kameny o ist te
proudem tlakové vody za
dodržování
zákonných
p edpis .
Opravy
kamenného
zdiva
neprovád jte omítkou, ale
materiály, které nahrazují
kámen. Opravená místa
musí být dostate n zatvrdlá
a musí se p ed nát rem
odborn nafluátovat.
Vystupující vlhkost:
Vlivem vystupující vlhkosti
se nát ry p ed asn zni í.
Trvalého
úsp chu
se
dosáhne pouze uložením
horizontální izolace. Dobré a
dlouho setrvávající ešení
poskytuje použití sana ního
systému.
Zvlášt u starších staveb
p sobí výhodn zakládání
vysychacích a odpa ovacích
zón
vypln ním
filtra ní
vrstvy mezi podezdívkou a
p dou.
Plochy s vykvétáním solí:
Pi
nát rech
ploch
s
vykvétáním
solí
nelze

p ebírat záruku za trvalou
p ilnavost nát ru nebo za
potla ení vystupování solí.

Filtergrund a pomocný nát r
p ípravkem
CaparolHaftgrund.

Vnit ní plochy:

Sádrové desky:
Základní nát r p ípravkem
Caparol-Haftgrund.

Minerální podklady se
slinutou vrstvou a s
povrchem,
uvol ujícím
prach a písek:
D kladn
mechanicky
o ist te nebo nafluátujte a
omyjte vodou.
Nové omítky vápenné,
vápenocementové
a
cementové:
Ponechte 2 - 4 týdny bez
ošet ení.
Sádrové omítky:
Pevné omítky: základní
nát r p ípravkem CaparolHaftgrund.
M kké
sádrové
omítky
zpevn te
p ípravkem
Caparol-Tiefgrund
TB.
Sádrové omítky se slinutou
vrstvou obruste, zbavte
prachu a nat ete p ípravkem
Caparol-Tiefgrund TB. Po
dostate ném
vyschnutí
prove te vždy pomocný
nát r p ípravkem CaparolHaftgrund.
Sádrokartonové desky:
Výstupky
na
povrchu
obruste. Prove te základní
nát r p ípravkem CaparolHaftgrund.
M kká místa na sádrovém
tmelu zpevn te p ípravkem
Caparol-Tiefgrund
TB.
Naneste základní
nát r
p ípravkem
CaparolHaftgrund.
U desek, které obsahují
vodorozpustné
látky
s
nebezpe ím
zabarvení,
prove te základní nát r
p ípravkem
Caparol-

Beton:
P ípadné
zbytky
odpuzujících látek odstra te.
Prove te základní nát r
p ípravkem
CaparolHaftgrund.
Pohledové
zdivo
z
vápenopískových cihel:
Místa s vykvétáním solí
okartá ujte za sucha.
Pohledové cihelné zdivo:
Základní nát r p ípravkem
Caparol-Haftgrund.
Nosné
matné
vrstvy
disperzních barev a vrstvy
omítek na bázi um lých
prysky ic:
Základní nát r p ípravkem
Caparol-Haftgrund.
Nenosné nát ry:
Nenosné vrstvy lak
a
disperzních barev
nebo
vrstvy omítek na bázi
um lých prysky ic odstra te.
Prove te základní nát r
p ípravkem
CaparolHaftgrund.
Nenosné nát ry minerálních
barev
odstra te
mechanicky.
Naneste
základní nát r p ípravkem
Sylitol-Koncentrát, ed ným
vodou v pom ru 2 : 1.
Nát ry klihovými barvami:
D kladn omyjte. Použijte
základní nát r p ípravkem
Caparol-Tiefgrund TB a
pomocný nát r p ípravkem
Caparol-Haftgrund.

Plochy napadené plísní:
Napadení
plísn mi
odstra te za mokra (nap .
okartá ováním,
set ením
nebo oškrábáním). Plochy
napus te
p ípravkem
Capatox
a
nechte
dostate n
vyschnout.
Prove te základní nát r
podle druhu a povahy
podkladu.
U
siln
napadených ploch použijte
naše produkty Indeko-W,
Malerit-W nebo Fungitex-W.
Plochy s vykvétáním solí:
Pi
nát rech
ploch
s
vykvétáním
solí
nelze
p ebírat záruku za trvalou
p ilnavost nát ru nebo za
potla ení vystupování solí.

Instrukce
Technické poradenství:
V tomto tiskopisu není
možné
pojednávat
o
veškerých podkladech, které
se vyskytují v praxi, a o
technických
postupech
natírání t chto podklad .
Pokud by se pracovalo s
podklady,
které
nejsou
uvedeny v této technické
informaci,
bude
nutné
provést konzultaci s námi
nebo s našimi pracovníky
služeb zákazník m. Jsme
ochotni
Vám
kdykoli
poskytnout detailní rady k
daným objekt m.
Servisní st edisko:
tel. 387 203 402
fax 387 203 422
e-mail:
cbudejovice@caparol.cz

Technická informace - vydání: srpen 2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tato technická informace byla sestavena na základ nejnov jšího stupn techniky a našich zkušeností. S
ohledem na množství podkladových materiál a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude
zbaven své povinnosti odborn a emesln správn vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpov dnost, zda jsou
vhodné k plánovanému ú elu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou
platnost.

