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Sylitol-Compact
Saķeres grunts un pildošs nobeiguma pārklājums uz silikāta
bāzes iekšdarbiem un ārdarbiem.

Produkta apraksts

Labi pildošiem, struktūru izlīdzinošiem un plaisas aizklājošiem klājumiem iekšdarbos un ārdarbos.
Lieliski piemērota kā saķeri stiprinoša kontaktgrunts uz gludām, blīvām pamatnēm un matētiem veciem
dispersijas pārklājumiem pirms sekojoša dispersijas silikāta pārklājuma.

Pielietojums

■ izturīga pret atmosfēras iedarbību
■ CO2 caurlaidīga
■ laba segtspēja
■ rukuma plaisas aizdaroša
■ struktūru izlīdzinoša
■ ļoti laba saķere uz minerālām pamatnēm, kā arī uz veciem matētiem dispersijas krāsu

pārklājumiem

Īpašības

Kālija šķidrais stikls ar organiskām piedevām atbilstoši DIN 18363, atk. 2.41.Materiāla bāze

12,5lIepakojums

Balts.
Tonējama ar maks. 10% Histolith pilntoņa krāsām. Pievienojot vairāk, samazinās krāsas pildspēja.
Tonējot manuāli, sajaukt visu nepieciešamo daudzumu, lai tādējādi izvairītos no krāsas toņu
atšķirībām. Pasūtot 100 litrus vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt
arī rūpnīcā. Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir maza  segtspēja. Tādēļ iesakām
šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams būs
nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums. Sylitol Compact tonējama automātiski ColorExpress
sistēmā visos aktuālo krāsu toņu kolekciju toņos līdz toņa gaišuma pakāpei apm. 70. Lai atpazītu
iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudīt krāsas toņa precizitāti. UUz savienotām
virsmām izmantot viena ražojuma (partijas) krāsu toņus.

Krāsu toņi

Krāsu toņu noturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:
Klase: B
Grupa: 1

Matēta, G3Spīduma pakāpe

Vēsā vietā, sargāt no sala. Aizsāktus spaiņus uzglabāt cieši noslēgtus. Materiālu uzglabāt tikai
plastmasas spaiņos. Glabāšanas laiks apm. 12 mēneši.

Uzglabāšana
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■Maksimālais grauda lielums: < 300 µm, S2 

■Blīvums: Apm. 1,4 g/сm3 

■Sausā slāņa biezums: 100 - 200 µm, E3 

■Ūdens caurlaidības
daudzums:

(w-vērtība):  ≤ 0,1 (0,07) [kg/(m2 * h0.5)] (zema), W3 

■Plaisu klases:Plaisu
klasesPlaisu klases

Plaisu aizpildīšana
Klājuma uzbūve:
2 x 250 ml/m2  Sylitol-Compact, klase: A1 (> 100 µm)

Tehniskie dati

Sylitol Konzentrat 111Papildinošie produkti

Iestrāde

Pamatnēm jābūt tīrām, bez atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot nosacījumus, kas minēti VOB, C
daļā, DIN 18363 normas 3. punktā.

Piemērotas pamatnes



TTehniskā informācija G194R NOE



TTehniskā informācija G194R NOEPamatnes sagatavošana

Sylitol-Compact uzklāt  ar otu vai rullīti.Uzklāšanas metode

Sylitol-Compact kā gruntsklājumu, starpklājumu un nobeiguma klājumu atšķaidīt ar Sylitol-Konzentrat
111 līdz maks. 5 %. Spēcīgi un nevienmērīgi uzsūcošas virsmas vispirms gruntēt ar Sylitol-Konzentrat
111, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1.

Pārklājuma uzbūve

Apm. 200-250 ml/m2 vienā kārtā uz gludas pamatnes. Uz strukturētām pamatnēm un smalki
plastiskiem pārklājumiem patēriņš atbilstoši lielāks.

Patēriņš

Zemākā temperatūras robeža iestrādes un žūšanas laikā: +8°C pamatnei un apkārtējam gaisam.
Neveikt iestrādi tiešu saules staru iedarbībā, lietū, ekstrēmos gaisa mitruma (migla) apstākļos un vējā.
Uzmanīties no nakts sala riska.

Iestrādes nosacījumi

Ievērot vismaz 12 stundu žūšanas laiku starp atsevišķiem klājumiem. Vēsa un mitra gaisa apstākļos
žūšanas laiks atbilstoši pieaug. Iekšdarbos pēc iestrādes telpai nodrošināt labu ventilāciju.

Žūšana/ žūšanas laiks

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni, nepieciešamības gadījumā pievienojot mazgāšanas līdzekli.
Darba pārtraukumos darbarīkus uzglabāt krāsā vai ūdenī.

Darbarīku tīrīšana

Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta AmphiSilan Putzfestiger. Tonētām Sylitol-Compact virsmām žūstot
var veidoties mākoņainuma (plankumu) efekts. Gadījumā, ja tas nav vēlams, virsma jāapstrādā ar
Sylitol-Finish vēlamajā krāsu tonī. Pielabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem
faktoriem, tāpēc ir neizbēgama (BFS atgādne Nr. 25).

Norāde

Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot lielākas platības, iesaistīt pietiekoši darba spēka un ievērot
metodi "slapjš slapjā", veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Nav piemērota horizontālām
virsmām ar ūdens noslodzi. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju
aromāts. Tādēļ rūpēties par labu ventilāciju.

Uz ģipsi saturošiem materiāliem var veidoties krāsu nospiedumi dažādās uzsūktspējas dēļ. Pilnas
virsmas starpklājums ar Caparol-Haftgrund šo risku samazina.

Norādes

Sylitol-Compact ūdens tvaiku caurlaidības difūzijas blīvuma, ūdens caurlaidības līmeņa un organiskās
daļas noteikšanas pārbaudes sertifikāts.

Atzinums

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt
medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Aizliegts izliet
kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē. Sīkāka informācija: skat. drošības datu lapu.

Drošības norādes

Otrreizējai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var
likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas
vai sadzīves atkritumus.

Likvidācija

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkts satur maks. 10 gl/GOS.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organismu saturam)

M-SK01Produkta krāsu un laku kods

Kālija šķidrais stikls, akrila sveķu dispersija, minerālie pigmenti un pildvielas, ūdens, krāsas plēvi
veidojošas palīgvielas, piedevas.

Saturā esošo vielu deklarācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā
variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā
informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums
detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Tehniskā konsultācija

SIA DAW Baltica   Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067   www.caparol.lv   info@daw.lv   Tālr.:
67500072   Fakss: 67440660   Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Klientu servisa centrs
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