
 

 
 
 

Informaţii tehnice Nr. 1026 
 

 

Histolith
®
 Silikat-Reibeputz 

Tencuială pe bază de silicaţi gata pregătită pentru aplicare,  
cu o structură zgâriată, pentru interior şi exterior 

 
 
 

 
 

Domeniu de utilizare: 

Histolith
®
 Silikat-Reibeputz este o 

tencuială care are proprietatea de a 
rezista foarte bine la intemperii, îşi 
păstrează culoarea şi are proprietăţi 
fizice care o recomandă ca un excelent 
strat de acoperire. 
 
Proprietăţi: 

 material hidrofug 
 permeabilitate ridicată la vaporii de 

apă 
 nu este termoplastică 
 lipsită de tensiuni 
 
Granulaţie: 
Histolith Silikat-Reibeputz R20: 2,0 mm  
Histolith Silikat-Reibeputz R30: 3,0 mm 
 
Compoziţie:  

Apă de sticlă potasică, pigmenţi 
minerali rezistenţi la lumină,  materiale 
minerale de umplutură şi răşină acrilică 
(<5%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacitate recipient: 

25 Kg 

Grad de luciu: 

Mat. 
 
Nuanţa:  

Alb. Se poate nuanţa la cerere.  
 
Este posibilă nuanţarea cu Sylitol-
Volltonfarbe până la max. 3%. 
 
Din cauza utilizării de materiale de 
umplutură naturale sunt posibile oscilaţii 
de culoare. De aceea se recomandă 
utilizarea pe suprafeţele alăturate doar 
material aparţinând aceleiaşi şarje de 
producţie iar materialele care provin din 
şarje diferite se vor amesteca între ele.  
 
Datorită intemperiilor, materialul nuanţat 
poate prezenta mici diferenţe de 
nuanţă. Acest fapt nu reprezintă însă o 
deficienţă funcţională şi nu poate fi 
motiv de reclamaţie. Pentru a 
preîntâmpina acest fenomen de 
neuniformitate a culorii, suprafeţele cu 
tencuială colorată se vor finaliza în 
completare cu un strat de Histolith

®
 

Außenquarz. 
 
    
 
 

Reţineţi: 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
Pielea şi ochii se protejează împotriva 
stropilor de material. La contactul cu 
ochii sau pielea se va clăti imediat cu 
multă apă. În cazul pulverizării 
materialului se va evita inhalarea.  
 
Nu se va deversa în ape, canalizare 
sau sol.  
 
Se acoperă cu grijă suprafeţele din 
vecinătatea zonelor de aplicare. Se 
şterg de îndată petele de produs de pe 
obiectele lăcuite, de pe cele de sticlă, 
ceramică, metal sau piatră naturală. 
 
Alte indicaţii:  
Vezi fişa tehnică de securitate. 
 
Depozitare:  

La rece, ferit de îngheţ. 
 
Dezafectare: 

Numai ambalajul gol poate fi dat spre 
reciclare. Resturile lichide de material 
pot fi evacuate ca deşeuri de vopsele 
pe bază de apă, iar resturile uscate de 
material  ca  vopsele întărite sau gunoi 
menajer.  
 
Cod produs Vopsele şi Lacuri: 

M-SK01 
 
 

Descrierea produsului 



 
 

Pregătirea materialului: 

Se amesteca bine materialul. Dacă este 
necesar se poate dilua cu max. 2% 
Histolith

®
 Silikat-Fixativ pentru reglarea 

consistenţei. 
 
Sfaturi pentru aplicare: 

Se aplică cu mistria de oţel sau se 
pulverizează cu o maşină pentru 
tencuieli fine. Imediat după aceea se 
drişcuieşte cu o drişcă din material 
plastic sau o drişcă PU, uniform şi după 
preferinţă. Alegerea uneltelor 
influenţează rugozitatea suprafeţei de 
aceea este important să se lucreze cu 
aceleaşi unelte. De asemenea, 
suprafeţele învecinate trebuie executate 
de acelaşi meseriaş. 
La aplicare mecanică se alege duza de 
pulverizare în funcţie de granulaţia 
produsului. Presiunea de lucru este de 
3-4 bari. Se aplică straturi uniforme. Se 
evită suprapunerea straturilor. 
 
Curăţarea instrumentelor de lucru: 

Se face cu apă, imediat după folosire. 
 
Consum aprox. (kg/m

2
): 

Histolith
®
 Silikat-Reibeputz R20: 3,0  

Histolith
®
 Silikat-Reibeputz R30: 4,0 

 

Aceste valori sunt aproximate fără 
pierderi de material. Un consum exact 
se determină după efectuarea unor 
probe. 
 
Temperatura minimă de lucru: 

+ 8°C pentru suport şi mediu 
înconjurător. 

Timp de uscare:  

La o temperatură de +20°C şi 65% 
umiditatea relativă a aerului, este uscat 
la suprafaţă după 12 ore şi poate fi 
aplicat un nou strat; după 24 de ore 
rezistent la ploaie. 
La temperaturi mai joase şi umiditatea 
mai mare în aer, aceşti timpi se 
prelungesc. 
 
Reţineţi: 

Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se 
vopsi dintr-o trecere, „ud în ud”. Nu este 
recomandat pentru suprafeţe orizontale 
sau cu acumulări de apă. 
 
Nu se aplică sub acţiunea directă a 
razelor solare, temperaturi înalte, în 
condiţii de vânt foarte puternic, 
umiditate extrem de ridicată a aerului, 
pe timp de ploaie.  
 
În caz de necesitate se pot folosi plase 
sau panouri de protecţie. Atenţie la 
îngheţul de peste noapte.  
 
Măsuri de protejare: 

Împrejurimile suprafeţelor ce se 
vopsesc se acoperă cu grijă având în 
vedere în special sticla, ceramica, 
suprafeţele lăcuite, clincherul, piatra 
naturală, metalul, lemnul.  

 
Suporturile recomandate şi 
pregătirea acestora: 
 

Suporturile trebuie să fie curate, 
portante, fără substanţe care să 
împiedice aderenţa, uscate şi 
absorbante. 
 
Tencuielile noi din grupele de 
mortare P Ic, P II şi P III: 

Înainte de vopsire, tencuielile noi se vor 
lăsa neprelucrate astfel: grupa 
mortarelor P I cel puţin 4 săptămâni, 
grupa mortarelor P II şi P III 2 
săptămâni.  
Suprafeţele cu sinter se înlătură cu 
Histolith

®
 Fluat. 

 
Se aplică un strat de grund cu Histolith

®
 

Quarzgrund.

Tencuieli vechi nevopsite şi straturi 
minerale vechi: 

Suprafaţa se curăţă bine. Se înlătură 
straturile mai puţin aderente. 
 
Se aplică un strat de grund cu Histolith

®
 

Silikat-Fixativ, diluat în proporţie de 2:1 
până la 1:1 cu apă, în funcţie de gradul 
de absorbţie a stratului suport. 
 
Strat intermediar cu Histolith

®
 Quarz-

grund. 
 
Suprafeţe vechi din vopsea de 
dispersie, în stare bună: 

Suprafaţa se curăţă bine. Se aplică un 
strat de grund cu Histolith

®
 Quarzgrund, 

diluat cu max. 10% Histolith
®
 Silikat-

Fixativ. 
 
 

 
 

În această informare tehnică nu pot fi 
luate în considerare toate straturile 
suport întâlnite în practică, precum şi 
tratarea acestora.  
 
În cazul unor straturi suport ce nu se 
regăsesc în această informare tehnică, 
vă rugăm luaţi legătura cu 
reprezentanţii noştri tehnici pentru 
detalii suplimentare. 
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