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KÖSTER Silicone Paint White - Vopsea Siliconică Albă

Răşină siliconică pentru zugraviri interioare şi exterioare, suprafeţe
tencuite şi acoperite cu tencuieli minerale.
Caracteristici
Vopsea pentru fatade hidrofoba, pe baza de silicon, mata, solubila in
apa, cu intensificatori de aderenta si efect special de respingere a apei.
Se usuca intr-un un finisaj neted si are o suprafata cu o
impermeabilitate ridicata la difuzia vaporilor.

Date Tehnice
 
EN ISO 1062-3 Clasa III
EN ISO 7783-2 Clasa II
sd-valoare aproximativ 0.10 m
W24-valoare aproximativ 0.05 kg / m² h
Culoare culorile pot fi ajutate folsind paste

pigmentate conventionale.

Domenii de Aplicare
KÖSTER Vopsea siliconică albă este destinata ca strat de acoperire
durabil pe suprafeţe netede sau aspre ale faţadelor sau tencuielilor.
Datorită excelentei permeabilităţi la difuzia vaporilor este potrivit în
special pentru colorarea exterioară a sistemelor KÖSTER Tencuieli
speciale de restaurare. Este deasemenea potrivit pentru zidărie
aparenta din piatră de calcar, cărămidă şi alte substraturi minerale.
Aplicabil în domeniul conservării monumentelor istorice, KÖSTER
Vopsea siliconică albă oferă protecţie optimă substratului clădirii
datorită absorbţiei scăzute de apă şi permeabilităţii ridicate la vapori.
Este deasemenea potrivit pentru interior în cazul în care se doreşte o
vopsea care să respire, de exemplu după aplicarea KÖSTER
Tencuială de restaurare. De notat este faptul că straturile viitoare de
acoperire a vopselelor pe bază de silicon cu alte tipuri de acoperiri
decorative poate fi problematică datorită lipsei de aderenţă.

Strat suport
Substratul trebuie să fie uniform, solid, curat şi uscat. Particulele
friabile trebuie îndepărtate şi apoi suprafaţa trebuie netezită şi nivelată.
KÖSTER Vopsea siliconică albă trebuie să fie aplicată numai după ce
substratul este complet uscat (după minim 10 zile). Dacă este necesar,
se face un test prealabil. 
 
 

Aplicare
Vopseaua trebuie agitată bine înainte de aplicare. Poate fi aplicată
folosind o pensula, rolă sau un echipament potrivit de pulverizare.
Pentru amorsare, diluaţi KÖSTER Vopsea siliconică albă cu apa până
la 10%. Stratul principal este aplicat după ce stratul amorsă este
complet uscat. Nu aplicaţi vopseaua dacă temperatura exterioară sau

temperatura substratului este mai mică de + 5 °C, sau dacă suprafaţa
care urmează a fi vopsită a fost încălzită de către soare. Timpul de
uscare pentru temperatura de + 20 °C şi 65% umiditate relativă este
de aproximativ 12 ore. Temperaturile mici şi umiditatea mare
prelungesc timpul de uscare.

Consum
aprox. 0.2 l/m² per strat

Curatare
Curăţaţi uneltele cu apă imediat după utilizare.

Impachetare
P 260 010 10 l galeata

Depozitare
Depozitaţi materialul într-un loc uscat, racoros, dar ferit de îngheţ. În
ambalajele originale sigilate, poate fi depozitat pentru cel puţin 1 an.
Ambalajele desigilate trebuie utilizate la scurt timp după deschiderea
lor.

Produse inrudite
KÖSTER Hydrosilicate Adhesive SK - Adeziv
hidrosilicatic

Numar articol M 170
020

KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey - Tencuială
de restaurare Gri

Numar articol M 661
025

KÖSTER Restoration Plaster White - Tencuială
de restaurare Alba

Numar articol M 662
025

KÖSTER Restoration Plaster White/Fast -
Tencuială de restaurare Alb/Rapid

Numar articol M 663
030

KÖSTER Restoration Plaster White/Light -
Tencuială de restaurare Alba/Uşoară

Numar articol M 664
025

KÖSTER Hydrosilicate Board - Placaj
Hidrosilicatic

Numar articol M 670
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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