
Silitol Streichputz homlokzatfesték 
 
Alkalmazás : A Silitol Streichputz homlokzatfesték alkalmas régi ásványi és szilikát 
alapú festések renoválására, különösen alkalmas műemlékvédelmi épületek felújítására. 
Alkalmas mész-, mészcement és cementhabarcs vakolatok és terméskő felületek 
festésére, és Capatect Sanierputz rendszerek bevonataként. 
Tulajdonságok : Jól töltött ásványi homlokzatfesték.   
Rétegfelépítés : Alapréteg : Sylitol Konzentrat 1:1 arányban vízzel keverve 
Köztes- és fed őréteg : Silitol Streichputz max. 10% vízzel hígítva. 
Feldolgozás : Ecsettel vagy hengerezéssel. 
Színezés : Sylitol szinezőfestékkel. Sötét árnyalatok gyárilag készülnek. 
Alsó feldolgozási h őmérséklethatár : + 7° C alatt ne dolgozzunk (Környezet, anyag és 
alapfelület), illetve közvetlen napsütésben, esőben vagy erős szélben. Óvjuk az éjszakai 
fagyoktól! 
Száradási id ő: 20C° és 65% relatív páratartalom esetén az egyes r étegek között 
legalább 12 óra. 
Felhasználás : Kb. 500–800 g/m2 köztes és fedőrétegre (csak irányérték, pontos 
anyagfelhasználás megállapítására próbafelhordást végezzünk). A homogén felület 
elérése érdekében “nedves a nedvesre” technikát alkalmazzunk! 
Figyelem : Más termékkel nem keverhető! Üveget, fémet, természetes köveket, kerámiát 
alaposan, letakarással védjük!.  
Hígítás : tiszta vízzel (max. 10%). 
Szerszámok tisztítása : Használat után azonnal tiszta vízzel. 
Veszélyes anyag tartalom: Nafta (ásványolaj), hidro génnel kezelt nehéz ( 265-150-3 
%< 0,5) Kálium-metil-szilikonát ( 250-807-9  %< 0,5)  N-(3,4-diklórfenil)-N’,N’-
dimetilkarbamid ( 206-354-4 % < 0,1) R 52/53 – Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi 
környezetben hosszantartó károsodást okozhat S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 13 – Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó S 22 – Az anyag porát nem 
szabad belélegezni S 23 – A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni  S 26 – 
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S 36/37/39 – 
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni S 45 – Baleset 
vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 
mutatni S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az 
edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni S 60 – Az 
anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani S 61 – Kerülni 
kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap 
„Túlérzékenységet okozó anyagot (2-oktil-4-izotiazolin-3-on) tartalmaz. Allergiás reakciót  
válthat ki.” Hulladékjegyzék kód: 08 01 03  
Hulladékelhelyezés : Háztartási hulladékkal együtt nem ártalmatlanítható. Veszélyes 
hulladékként ártalmatlanítandó (hulladéklerakóba helyezés, égetés vagy veszélyes 
hulladék gyűjtőhelyen történő leadás). 
Tárolás : Hűvös és fagymentes helyen. Gyártástól számított 24 hónapon belül 
felhasználandó. Gyártási időt: lásd a dobozon. 
A termék VOC tartalmának EU határértéke (Kat. A/h): 75 g/l (2007), 40 g/l (2010) 
A termék max. 15 g/l VOC-t tartalmaz. 
Származási hely : EU (Ausztria) 
Forgalmazza : Caparol Hungária Kft.,1108 Budapest Gyömrői út 140, Tel: (1) 264-8914, 
Fax: (1) 262-0467 Internet: www.caparul.hu, eMail: caparol@caparol.hu 


