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Gotowa do nak³adania lazura na bazie krzemianowej do powierzchni
zewnêtrznych i wewnêtrznych.

Opis produktu
Przeznaczenie:
Do wykonywania dekoracyjnych pow³ok
laserunkowych na wzór pow³ok historycznych na powierzchniach zewnêtrznych
i wewnêtrznych. Przeznaczona do stosowania na pod³o¿ach krzemianowych
i tynkach strukturalnych oraz nie powlekanych tynkach wapiennych, wapiennocementowych i cementowych.
Szczególnie przydatna w dziedzinie konserwacji zabytków i renowacji starego
budownictwa. Przeznaczona tak¿e do
wykonywania pow³ok na wspó³czesnych
fasadach i powierzchniach wewnêtrznych
o rozluŸnionej, pracuj¹cej optyce powierzchniowej.
Bardzo dobrze nadaje siê do odœwie¿ania
kamieni naturalnych, gwarantuj¹c jednoczeœnie ochronê przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.
W³asnoœci:
■ Odporna na niekorzystne warunki
atmosferyczne wg VOB.
■ O wysokim stopniu dyfuzyjnoœci.
■ Przepuszczalna dla CO2.
■ PrzeŸroczysta, mo¿liwa do barwienia
barwnikami Sylitol-Volltonfarbe, co
umo¿liwia uzyskanie ró¿norodnych
odcieni.
■ O wysokiej przyczepnoœci do
pod³o¿y mineralnych.
■ Przyjazna dla œrodowiska.

Opakowania:
5 oraz 12.5 l.

Spoiwo:
Szk³o wodne potasowe z dodatkiem
sk³adników organicznych wg DIN 18 363,
rozdz. 2.4.1.
Stopieñ po³ysku:
Matowy.
Barwa:
Bia³a - przeŸroczysta.
Mo¿na barwiæ przy u¿yciu maks. 30% barwników Sylitol-Volltonfarbe.
Sk³adowanie:
Przechowywaæ w ch³odnym miejscu
powy¿ej temp. 0°.Napoczête opakowania
przechowywaæ w stanie szczelnie zamkniêtym. Materia³ przechowywaæ wy³¹cznie w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Okres sk³adowania: ok. 12
miesiêcy.

Uwaga:
Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym
dla dzieci. Oczy i skórê chroniæ przed
przypadkowymi odpryskami. W przypadku kontaktu z oczami lub skór¹ natychmiast przemyæ wod¹. Zapobiegaæ przedostaniu siê materia³ów do zbiorników wodnych.
Utylizacja:
Ca³kowicie opró¿nione pojemniki nadaj¹
siê do utylizacji. Resztki materia³u po
wyschniêciu traktowaæ jako odpady
budowlane lub domowe.
Kod produktu dla farb i lakierów:
M-SK01
Atesty:
Pañstwowy Zak³ad Higieny:
ocena higieniczna nr HK/B/2068/01/98
Certyfikat DIN EN ISO 9001

Wykonawstwo
Budowa pow³ok:
Na powierzchniach przeznaczonych do
odœwie¿enia barwy pow³oki malarskiej, np.
piaskowiec lub beton, warstwê podk³adow¹
i wierzchni¹ nale¿y wykonaæ z materia³u Sylitol
Antik-Lasur zabarwionego barwnikami SylitolVolltonfarbe.
Dodanie œrodka Sylitol-Konzentrat rozcieñczonego wod¹ w stos. 2:1 reguluje intensywnoœæ
lazury.
Powierzchnie przeznaczone do malowania
nale¿y zagruntowaæ odpowiednio do rodzaju
pod³o¿a oraz wybranej pow³oki i pokryæ
warstw¹ poœredni¹ w kolorze bia³ym lub
podk³adem lekko zabarwionym na kolor
zbli¿ony do odcienia lazury, z której zostanie
wykonana warstwa wierzchnia.
Powierzchnie zewnêtrzne pokrywaæ farbami
Sylitol-Minera, Sylitol-Compact lub SylitolFassadenfarbe.
Powierzchnie wewnêtrzne malowaæ farbami
Sylitol-Minera, Sylitol-Compact lub Sylitol BioInnenfarbe.
Jako warstwa podk³adowa nadaj¹ siê równie¿
tynki strukturalne Sylitol, a szczególnie Sylitol
Modellier- und -Spachtelputz.
Warstwê wierzchni¹ nanosiæ 1-3 razy (w zale¿noœci od zamierzonego efektu lazurowania)
przy u¿yciu lazury Sylitol Antik-Lasur zabarwionej materia³em Sylitol-Volltonfarbe. Zale¿nie
od wybranego efektu lazurowania kolejne
warstwy laserunku mo¿na nanosiæ metod¹
„mokre w mokre” lub wykonywaæ po
przeschniêciu poprzedniej warstwy.
W celu unikniêcia ró¿nic kolory-stycznych na
z³¹czach pasm roboczych, po³¹czone
powierzchnie nale¿y malowaæ w jednym cyklu
metod¹ „mokrym w mokre”. W przypadku
lazurowania wiêkszych powierzchni zaleca siê
ich wczeœniejsze pomalowanie preparatem
Sylitol-Konzentrat rozcieñczonym wod¹ w stos.
2:1.
Sposób nak³adania:
Do nanoszenia lazury Sylitol Antik-Lasur nadaj¹
siê u¿ywane wczeœniej szczotki malarskie,
pêdzle, g¹bki naturalne lub szmatki. Wybór
odpowiedniego narzêdzia zale¿y od po¿¹danego efektu lazurowania.
Czyszczenie narzêdzi:
Natychmiast po u¿yciu umyæ wod¹ z ew.
dodatkiem œrodków do mycia naczyñ. W czasie
przerw w pracy narzêdzia zanurzyæ w farbie lub
wodzie.
Zu¿ycie:
Ok. 80-100 ml/m2 na jedn¹ pow³okê. W zale¿noœci od ch³onnoœci i struktury pod³o¿a
zu¿ycie jest odpowiednio wiêksze.
Podane wartoœci s¹ danymi orientacyjnymi.
Dok³adne zu¿ycie nale¿y ustaliæ na podstawie
bezpoœredniej próby na obiekcie.
Minimalna temperatura obróbki:
+8°C dla otoczenia i pod³o¿a. Laserunków nie
nale¿y wykonywaæ przy bezpoœrednim nas³onecznieniu, deszczu, bardzo du¿ej wilgotnoœci
powietrza (wilgoæ z mg³y) lub przy silnym
wietrze. Unikaæ niebezpieczeñstwa przymrozków.
Czas schniêcia:
Zachowaæ co najmniej 12-godzinne odstêpy
pomiêdzy nak³adaniem poszczególnych
warstw.
W ni¿szych temperaturach i przy wy¿szej wilgotnoœci powietrza czas ten ulega wyd³u¿eniu.
W wymalowanych pomieszczeniach nale¿y
zadbaæ o dobr¹ wentylacjê.

Uwaga:
Lazurowania nie nale¿y wykonywaæ przy
bezpoœrednim nas³onecznieniu, deszczu, bardzo du¿ej wilgotnoœci powietrza (wilgoæ
z mg³y) lub przy silnym wietrze. W razie
koniecznoœci na rusztowaniu umieœciæ siatkê
ochronn¹. Unikaæ niebezpieczeñstwa przymrozków.
Nie stosowaæ na powierzchniach nara¿onych
na d³ugotrwa³y kontakt z wod¹.
Tolerancja na inne materia³y:
W celu zachowania specjalnych w³aœciwoœci
lazury Sylitol Antik-Lasur nie wolno jej ³¹czyæ
z innymi materia³ami pow³okowymi.
Zabezpieczenia powierzchni nie obrabianych:
Powierzchnie nie lazurowane, szczególnie
szk³o, ceramikê, powierzchnie lakierowane,
klinkier, kamieñ naturalny, metal i malowane lub
nie malowane drewno nale¿y dok³adnie
przykryæ. Przypadkowe rozpryski materia³u
natychmiast zmyæ wod¹.
W warunkach silnego wiatru na rusztowaniu
umieœciæ plandekê ochronn¹.
Wskazówki dotycz¹ce elementów konstrukcyjnych:
Wystaj¹ce elementy budowlane, np. gzymsy,
parapety, korony murów itp. nale¿y dok³adnie
zabezpieczyæ obróbkami w celu zapobiegniêcia tworzeniu siê warstwy brudu lub silnego
zawilgocenia œcian.
Odpowiednie pod³o¿a i ich przygotowanie
Pod³o¿e musi byæ suche, czyste oraz
pozbawione substancji zmniejszaj¹cych
przyczepnoœæ.
Tynki wapienne, wapienno-cementowe
i cementowe:
Nowe tynki pozostawiæ do wyschniêcia na 2-4
tygodni (w zale¿noœci od pogody).
Tynki pokryte warstw¹ py³u:
Œcieraj¹ce siê lub pyl¹ce powierzchnie pokryte
zmniejszaj¹c¹ przyczepnoœæ warstw¹ py³u
oczyœciæ przez fluatowanie i zmyæ.
Tynki pokryte b³yszcz¹c¹ warstw¹ martwicy:
Martwicê, któr¹ mo¿na rozpoznaæ po s³abym
po³ysku powierzchni usun¹æ, a pod³o¿e zmyæ.
Tynki powierzchniowo piaszcz¹ce:
Zeszczotkowaæ na sucho, a ca³¹ powierzchniê
oczyœciæ strumieniem wody pod ciœnieniem.
Stare i mocne tynki wapienne, wapiennocementowe i cementowe:
Zabrudzone i pokryte glonami powierzchnie
oczyœciæ rêcznie lub maszynowo, np. strumieniem wody pod ciœnieniem lub strumieniem
gor¹cej wody pod wysokim ciœnieniem
z dodatkiem piasku. Oczyszczanie strumieniem wilgotnego piasku mo¿na wykonywaæ
tylko w przypadku tynków wapienno-cementowych i cementowych.
Powierzchnie pokryte glonami pomalowaæ
preparatem Capatox.
Tynki na systemach dociepleñ na bazie mineralnej lub krzemianowej:
Zabrudzone i pokryte glonami tynki oczyœciæ
strumieniem wody pod niewielkim ciœnieniem
z ew. dodatkiem œrodków czyszcz¹cych. Nie
czyœciæ maszynowo. Tynki pokryte glonami
pomalowaæ preparatem Capatox zgodnie
z instrukcj¹ obs³ugi.
Powierzchnie z wykwitami solnymi:
W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwa³ego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

Miejsca naprawy tynków:
W przypadku naprawy otwartych pêkniêæ
i uszkodzonych powierzchni tynków nale¿y
pamiêtaæ, ¿e zaprawa przeznaczona do ich
naprawy musi byæ dobrana odpowiednio do
wytrzyma³oœci i struktury tynku.
Do naprawy uszkodzeñ tynku najlepiej nadaj¹
siê zaprawy gotowe na bazie wapna lub
cementu trasowego.
Przed dalsz¹ obróbk¹ miejsca naprawy tynku
musz¹ byæ dobrze zwi¹zane i suche. Nale¿y je
poddaæ fluatowaniu, a nastêpnie oczyœciæ.
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, aby fluatowanie
wykonaæ na powierzchni wykraczaj¹cej na 1 - 2
szerokoœci szczotki poza miejsce naprawy
tynku.
W przypadku naprawy wiêkszych ubytków
w tynku, fluatowaniu i myciu nale¿y zawsze
poddaæ ca³¹ powierzchniê (stary i nowy tynk).
Stare pow³oki mineralne:
Stare, dobrze przylegaj¹ce pow³oki wyczyœciæ
na sucho lub na mokro. Gruntowanie wykonaæ
preparatem Sylitol-Minera.
S³abo przylegaj¹ce, zwietrza³e pow³oki mineralne usun¹æ przez zeszlifowanie, zeskrobanie lub
zdrapanie, a ca³¹ powierzchniê dok³adnie przemyæ wod¹. Warstwê gruntuj¹c¹ wykonaæ
preparatem Sylitol-Konzentrat rozcieñczonym
wod¹ w stos. 2:1.
Stare, nienoœne pow³oki z farb dyspersyjnych:
Ca³kowicie usun¹æ mechanicznie lub przez
wy³ugowanie i oczyszczenie strumieniem
gor¹cej wody pod ciœnieniem.
Wy³ugowane, nie ch³on¹ce pod³o¿a zagruntowaæ
zwiêkszaj¹cym
przyczepnoœæ
preparatem Sylitol-Minera.
Na wy³ugowanych, silnie ch³on¹cych pod³o¿ach wykonaæ wzmacniaj¹c¹ warstwê gruntuj¹c¹ z materia³u Sylitol-Konzentrat rozcieñczonego wod¹ w stos. 2:1. Podk³ad wykonaæ
œrodkiem Sylitol-Minera.
Mur licowy z ceg³y wapienno-piaskowej:
Do malowania nadaj¹ siê jedynie odporne na
mróz ceg³y licowe, które nie zawieraj¹ przebarwiaj¹cych siê inklinacji typu grudki piasku lub
gliny.
Spoiny nie mog¹ wykazywaæ rys ani zawieraæ
zmniejszaj¹cych przyczepnoœæ œrodków
uszczelniaj¹cych itp. Wykwity solne nale¿y
zeszczotkowaæ na sucho. Powierzchnie œcieraj¹ce siê pomalowaæ w ca³oœci œrodkiem do fluatacji, a nastêpnie zmyæ.
Kamieñ:
Kamieñ naturalny musi byæ mocny, suchy i pozbawiony wykwitów. Na kamieniu powierzchniowo zwietrza³ym nale¿y przed malowaniem
kilkakrotnie zadzia³aæ estrem kwasu krzemowego celem ich wzmocnienia.
Zabrudzone kamienie oczyœciæ strumieniem
wody pod ciœnieniem. Ubytków w kamieniach
nie nale¿y uzupe³niaæ zapraw¹ do naprawy
tynków, lecz stosowaæ materia³y do naprawy
kamienia. Miejsca naprawy musz¹ byæ dobrze
zwi¹zane. Przed na³o¿eniem pow³oki nale¿y je
poddaæ odpowiedniemu fluatowaniu, a nastêpnie zmyæ.
Powierzchnie zawilgocone:
Zawilgocenie powierzchni powoduje przedwczesne niszczenie pow³ok malarskich.
D³ugotrwa³y efekt mo¿na uzyskaæ jedynie przez
wykonanie izolacji poziomej. Dobrym i trwa³ym
rozwi¹zaniem jest zastosowanie systemu
tynków renowacyjnych Capatect SanierputzSystem.
W starszych budynkach sprawdza siê tworzenie stref osuszaj¹cych poprzez po³o¿enie
warstwy ¿wiru filtracyjnego pomiêdzy coko³em,
a ziemi¹.

Powierzchnie wewnêtrzne
Pod³o¿a mineralne z b³yszcz¹c¹ warstw¹ martwicy o pyl¹cej i œcieraj¹cej siê
powierzchni:
Dok³adnie oczyœciæ w sposób mechaniczny lub poddaæ fluatowaniu, a nastêpnie
zmyæ wod¹.
Tynki wapienne, wapienno-cementowe
i cementowe:
Nowe tynki pozostawiæ do zwi¹zania
i wyschniêcia przez 2 - 4 tygodni.
Tynki gipsowe:
Mocne tynki zagruntowaæ materia³em
Caparol-Haftgrund.
Miêkkie tynki gipsowe wzmocniæ
preparatem Caparol-Tiefgrund TB. Tynki
z b³yszcz¹c¹ warstw¹ mleczka gipsowego
przeszlifowaæ, oczyœciæ z py³u i zagruntowaæ œrodkiem Caparol-Tiefgrund TB. Po
wyschniêciu
wykonaæ
podk³ad
materia³em Caparol-Haftgrund.
P³yty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifowaæ
nadmiar
szpachlówki.
Warstwê gruntuj¹c¹ wykonaæ preparatem
Caparol-Haftgrund. Miêkkie miejsca
szpachlowania wzmocniæ œrodkiem
Caparol-Tiefgrund TB i wykonaæ podk³ad
materia³em Caparol-Haftgrund.
W przypadku p³yt zawieraj¹cych przebarwiaj¹ce siê sk³adniki rozpuszczalne
w wodzie nanieœæ warstwê gruntuj¹c¹
z materia³u Caparol-Filtergrund fein.
Podk³ad wykonaæ materia³em CaparolHaftgrund.
Gipsowe elementy budowlane:
Zagruntowaæ
œrodkiem
CaparolHaftgrund.

Beton:
Usun¹æ
ew.
resztki
œrodków
zmniejszaj¹cych przyczepnoœæ. Warstwê
gruntuj¹c¹ wykonaæ preparatem CaparolHaftgrund.
Mur licowy z ceg³y wapienno-piaskowej:
Wykwity solne zeszczotkowaæ na sucho.
Mur licowy z ceg³y ceramicznej:
Gruntowanie
wykonaæ
materia³em
Caparol-Haftgrund.
Noœne pow³oki wapienne, cementowe
lub z farb krzemianowych:
Silnie ch³on¹ce powierzchnie zagruntowaæ materia³em Sylitol-Konzentrat rozcieñczonym wod¹ w stos. 2:1.
Noœne, matowe pow³oki z farb dyspersyjnych i tynków z ¿ycic syntetycznych:
Zagruntowaæ
œrodkiem
CaparolHaftgrund.
Pow³oki nienoœne:
Usun¹æ s³abe pow³oki z lakierów, farb
dyspersyjnych lub tynków z ¿ywic syntetycznych.
Zagruntowaæ
œrodkiem
Caparol-Haftgrund.
Nienoœne pow³oki z farb mineralnych
usun¹æ
w
sposób
mechaniczny.
Gruntowanie wykonaæ preparatem SylitolKonzentrat rozcieñczonym wod¹ w stos.
2:1.
Pow³oki z farb klejowych:
Dok³adnie zmyæ. Wykonaæ gruntowanie
preparatem Caparol-Tiefgrund TB, a podk³ad materia³em Caparol-Haftgrund.
Powierzchnie pokryte pleœni¹:
Nalot z pleœni lub innych grzybów usun¹æ
mechanicznie przez zeszczotkowanie na
mokro, zdrapanie lub zeskrobanie.
Powierzchnie
przemyæ
preparatem
Capatox i pozostawiæ do ca³kowitego
wyschniêcia.
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Konsultacje techniczne
W niniejszej karcie niemo¿liwe jest
opisanie wszystkich wystêpuj¹cych
w praktyce rodzajów pod³o¿y oraz
sposobów ich przygotowania. W przypadku obróbki pod³o¿y, które nie zosta³y
opisane w powy¿szej karcie informacyjnej, konieczne jest skontaktowanie siê
z naszym serwisem technicznym. Chêtnie
udzielimy Pañstwu szczegó³owych informacji zwi¹zanych z konkretnym obiektem.

