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Histolith® Renovierspachtel
Minerale reparatiemortel in poedervorm voor toepassing binnen
en buiten.

Materiaal

Histolith® Renovierspachtel is geschikt voor het uitvlakken van ruwe en ongelijke ondergronden en het
repareren van beschadigd pleisterwerk en scheuren. De reparatie kan met weefsel worden versterkt
op gescheurde ondergronden.

Toepassing

■ minerale mortelgroep PII
■ mortel volgens DIN 18550
■ maximale korrelgrootte 0,6 mm
■ met een sponsbord nat te egaliseren
■ handmatig en machinaal te verwerken
■ waterdamp-diffusieweerstand µ < 12

Eigenschappen

Mineraal bindmiddel met minerale toeslagstoffen.Materiaalbasis

25 kg zakVerpakking

WitKleur

Droog minimaal 6 maanden houdbaar.Opslag

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2

+ + + + +

(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

Verwerking

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.
 
Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandelingen". 

Geschikte ondergronden
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Draagkrachtig mineraal pleisterwerk van mortelgroep PII en PIII:
Het opprvlak goed reinigen. Slecht hechtende pleisterlagen grondig verwijderen.
Ongelijkmatig zuigende, zanderige en zwakke, minerale ondergronden met Sylitol-Konzentrat, verdund
met water in de verhouding 1:2, voorstrijken.
 
Oppervlakken met scheuren:
Uitsluitend toepassen op niet bewegende scheuren. Niet geschikt voor toepassing op nog wrkende
scheuren. Hol liggend pleisterwerk volledig verwijderen. Laagdikte Histolith Renovierspachtel tot 20
mm. Horizontale vlakken die met Histolith® Renovierspachtel gerepareerd worden, moeten afgedekt
worden en schuin aflopen.
 
Geschilderde oppervlaken:
Ondergrond met geschikte middelen reinigen. Een voorstrijklaag aanbrengen met PutzGrund 610.

Voorbereiding van de ondergrond

Histolith® Renoverspachtel kan zowel handmatig als machinaal verwerkt worden.
Aan 1 zak (25 kg) 5-6 liter water toevoegen en tot een klontvrije massa omroeren. Vervolgens 5
minuten laten staan en nogmaals kort omroeren. Indien nodig nog gering water toevoegen.

Verwerkingstijd: ca. 90 minuten bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.

Materiaalbereiding

Materiaal aanbrengen met een roestvrijstalen spaan. Bij grote oppervlakken adviseren wij het
materiaal machinaal aan te brengen. Na het egaliseren de mortel kort laten drogen. Vervolgens met
een sponsbord gladvilten gladstrijken.
Maximale laagdikte per bewerking: 10 mm, bij plaatselijke reparaties 20 mm

Inbedden van weefsel
Histolith® Renovierspachtel in een laagdikte van 4 mm aanbrengen. Capatect-Gewebe 650/110 10 cm
overlappend inbedden en vastdrukken. Daarna het gehele vlak voorzien van een 2 mm dikke
afwerklaag en gladstrijken met een spaan. Het weefsel moet geheel bedekt zijn. Na 24 uur wachten en
tweede, dunne afwerklaag (ca. 3 mm) opbrengen en na een korte wachttijd gelijkmatig vilten.

Verwerkingsmethode

Histolith® Renovierspachtel kan met vrijwel alle Caparol-muurverven worden overgeschilderd.Opbouw van het systeem

Ca. 1300-1500 g/m²/mm laagdikte (droog materiaal), afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.
Nauwkeurig verbruik door middel van een proef op het object vaststellen.

Verbruik

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.Verwerkingsomstandigheden

Bij 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % na 7 dagen over te schilderen.
Tijdens de droogtijd het oppervlak tegen te snel drogen beschermen.

Droogtijd

Direct na gebruik met water reinigen.Reinigen gereedschap

Omgeving van het te behandelen oppervlak zorgvuldig afdekken zoals glas, keramiek, lakverf,
natuursteen, metaal en hout.

Opmerkingen

Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Technisch advies
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