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FibroSil
Pragusid täitev kattematerjal. Tugevdatud kiududega krunt
pragunevatele sise- ja välispindadele - avatud difusiooniga.
Ületöödeldav dispersioon- ja silikoonvaik-emulsioonvärvidega.

Tootekirjeldus

FibriSil on pragusid täitev kattematerjal. Sobib krohvitud pindade ja vanade kandvate
dispersioonvärvide katmiseks.
FibroSil on ületöödeldav dispersioonvärvidega nagu Muresko ja silikoonvaikvärvidega nagu
AmphiSilan või ThermoSan.
Sisepindadel võib FibroSil kasutada peene struktuuuriga pinna saavutamiseks ja edasiseks
viimistlemiseks sobivad kõik Caparoli dispersioon-sisevärvid ja Deco-Lasur matt või läikiv.

Kasutusala

■ pragusid täitev
■ tasandav
■ parandab nakkumist siledatel aluspindadel
■ lihtne töödelda
■ veega lahjendatav ja vähese lõhnaga

Omadused

Kunstdispersioon vastavalt DIN 55945, tugevdatud kiud.Sideaine

25 kgPakendi maht

valgeVärvitoonid

Toonitav kuni 5% CaparolColor täistoon- ja pooltoonvärvidega. FibroSil on toonitav ka ColorExpress
toonimismasinaga paljudes heledates toonides heledusastmega kuni 70. 

matt, G3Läikeaste

Hoida jahedas, kaitsta külma eest.Säilitamine

Parameetrid vastavalt standardile EVS EN 1062Tehnilised andmed

■ Suurim tera suurus: < 1500 µm, S3

■ Tihedus: ca 1,45 g/cm3

■ Kuivanud kihi paksus: 200–400 µm, E4

■ Veeauru läbilaskvus: (w-väärtus): ≤ 0,1 [kg/(m2· h0,5)] (madal), W3

■ Pragunemisklassid:
Pragunemisklassid

Pragunemisklassid: pragude ületamine,
kattekihtide ülesehitus: 1 x 800 g/m² FibroSil
(krunt ja vaheviimistlus), klass A1 (> 100μm)

■ Veeauru läbilaskvus (sd-
väärtus):Veeauru läbilaskvus
(sd- väärtus)

(Sd-väärtus):  ≥ 0,14 – < 1,4 m (keskmine),  V2 
Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid
tehnilistest parameetritest.
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■ PermaSilan
■ AmphiSilan
■ ThermoSan
■ Muresko SilaCry

Täiendavad tooted

Töötlemine

Aluspind peab olema puhas, kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid.
Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Sobivad aluspinnad

Aluskrohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII:
Uued krohvid on peale piisavat kuivamist, reeglina 2 nädala pärast, 65% suhtelise õhuniiskuse ja 20 °
C juures viimistletavad. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb kinni pidada
pikemast ooteajast.

Vanad krohvid: parandatud krohvikohad peavad olema kuivanud ja kivistunud. Tugevad ja normaalselt
imavad krohvid töödelda max 5% veega lahjendatud FibroSiliga. Tugevalt imavad pinnad kruntida
eelnevalt tootega OtiGrund E.L.F. Liivased ja tolumused pinnad kruntida Dupa-grundiga.

Betoon:
Määrdunud või tolmukihiga kaetud betoonpinnad puhastada mehaaniliselt või survepesuriga, järgides
seadusega kehtestatud eeskirju. Nõrgalt imavad või siledad pinnad töödelda max 5% veega
lahjendatud FibroSiliga. Tugevalt imavad pinnad kruntida OptiGrund E.L.F.-iga. Tolmavad pinnad
kruntida Dupa-grundiga.

Kandvad dispersioonvärv-pinnakatted:
Määrdunud, kriidistunud vanad värvkatted puhastada survepesuriga, käsitsi pestes või mõnel muul
sobival viisil, järgides kehtivaid eeskirju. FibroSil lahjendada max 5% Otigrund E.L.F.-iga ja pinnale
kanda.

Kandvad, tugevad kunstvaikkrohv-pinnakatted:
Vanad krohvid puhastada sobiva meetodiga. Peale märgpuhastust lasta aluspinnad enne edasist
töötlemist täielikult kuivada. FibroSil lahjendada max 5% veega ja pind töödelda.

Seente ja hallitusega kahjustatud pinnad:
Hallitus ja seened eemaldada survepsuriga, järgides kehtivaid eeskirju. Pesta Capatoxiga ja lasta
täielikult kuivada.

Soolakobrutistega kaetud pinnad:
Pind puhastada kuivalt harjates. Kruntida Dupa-grundig. Soolakobrutistega kahjustatud pindade
värvimisel ei saa garanteerida värvikihi pikaaegset pealpüsimist või soolalaikude sidumist värviga.

Defektid:
Kuni 20 mm sügavused pisivead parandada renoveerimispahtliga Histolith Renovierspachtel.
Pahteldatud kohad uuesti kruntida.

Aluspinna ettevalmistamine

Sisepinnad
Enne FibroSiliga töötlemist tuleks sõltuvalt aluspinnast ja selle omadustest viimistletav pind ette
valmistada, järgides meie tehnilist infolehte nr 650 "Aluspinnad ja nende ettevalmistamine". 

FibroSil kanda pinnale pintsli või rulliga. Siledal pinnal soovitame ühtlase tulemuse saavutamiseks
töödelda harjaga ristitõmmetena. Struktuursetel aluspindadel nagu nt hõõrdekrohvide puhul tuleks
töödelda rulliga. Enne kasutamist põhjalikult läbi segada. Töövahendid puhastada pärast kasutamist
veega.

Pealekandmise meetod

Krunt ja vaheviimistlus
FibroSil lahjendada 5% veega. Vajadusel kanda FibroSil pinnale 2 korda.

Lõppviimistlus
Välistingimustes võib kasutada tooteid AmphiSilan, Muresko, PermaSilan või ThermoSan. Sisetöödel
sobivad kõik Caparoli dispersioonvärvid ja Deco-Lasur matt või läikiv.

Kattekihtide ülesehitus

ca 600–800 g/m2 kihi kohta siledal aluspinnal.
Karedatel pindadel on kulu suurem. Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel.

Kulu

Minimaalne lubatud temperatuur materjali pealekandmise ja kuivamise ajal on:
+5 °C õhk ja aluspind

Töötlemistingimused

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral on pealispind kuiv ja ülevärvitav 12 tunni pärast. Täielikult
kuivanud ja koormatav ca 3 päeva pärast. Madalamad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad
kuivamisaega.

Kuivamine/kuivamisaeg

Krohv ei sobi horisontaalsete, veega kokkupuutuvate pindade katmiseks.
Objekti iseärasused või tavapärasest suurem niiskuskoormus fassadil võib kahjustada pinna seente ja
hallitusega saastumist. Ohustatud pindadel soovitame kasutada meie spetsiaalseid tooteid nt
ThermosSan või PermaSilan. Need tooted sisaldavad spetsiaalseid aineid, mis kaitsevad seente ja
hallitusega saastumise eest.
 

Tähelepanu
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Tähelepanu

Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Silma sattumisel pesta koheselt veega.
Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale.

Tähelepanu!

Jäätmekäitlusesse viia ainult täiesti tühjad anumad. Vedelad materjalijäägid viia vesialuseliste värvide
kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kuivanud värvid või olmeprügi.

Jäätmekäitlus

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 30 g/l LOÜ-d.ELi piirväärtus selle toote lenduvate
orgaaniliste ühendite (LOÜ)

sisalduse puhul

Polüvinüülatsetaat-vaikdispersioon, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi,
lisandid, konservandid.

Koostis

vt tooteohutuskaarti.Täpsemad andmed
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