
Сфера застосування

Властивості

В'яжуче

Упаковка

Колір

Ступінь глянцю

Зберігання

Технічні параметри

Технічна інформація Bp44Oo NOE

■ Стандарт: Пластикова комбінована ємність R кгI 1M кг
■ ColorExpress: Пластикова комбінована ємність R кгI 1M кг

Для натуральних підлогових поверхонь і безшовних підлог з твердого асфальту в приміщеннях з 
низьким та середнім навантаженнямI для приватного і промислового сектору. Для підлогових 
поверхонь в гаражахI підвалах для велосипедівI душових і санітарних приміщень. За рахунок 
зведення до мінімуму емісій і шкідливих речовин особливо добре підходить для всіх "чутливих" зонI 
наприкладI приміщень для перебування людейI лікареньI дитячих садків і яселI шкіл і т.п.

Опис продукту

aisbopox 44O Garagenpiegel
Посилене карбоновими волокнами двухкомпонентное покриття на основі 
епоксидної смоли для 
підлогових поверхонь в гаражах, складах і підвалах.

Зберігати в прохолодномуI сухомуI захищеному від морозу місці.
Продукт зберігає стабільність при зберіганні в оригінальній закритій упаковці на протязі не
менше O років. При більш низьких температурах зберігати матеріал перед нанесенням при
температурі бл. OM ° С.

■ Стандарт:
Ємність 1M кг: Кремнистий сірийI бетонний сірийI середньо-сірий. Ємність R кг: Кремнистий сірийI 
бетонний сірий. Особливі колірні тони на замовлення.
■ ColorExpress: В установці ColorExpress тонується в OR.MMM колірних тонів. Можливе ексклюзивне 
колірне оформлення тонами колекції cloorColor. Залежно від колірного тону змішати базу 1I базу O 
або базу P в установці ColorExpress.
Можливі зміни колірного тону і крейдовий осип при впливі УФ та інших атмосферних явищ. Органічні 
барвники EнаприкладI в кавіI червоному вині або листі)I а також різні хімічні речовини EнаприкладI 
дезінфекційні засоби) можуть призвести до зміни колірного тону. Це не впливає на функціональні 
властивості покриття.

Застосування

Глянцевий

Розчинна водою O-компонентна епоксидна рідка смола

■ Висока ударостійкість.
■ Дуже добре піддається чищенню.
■ Дуже хороша стійкість до стирання.
■ Низька ступінь зношування.
■ Здатність до дифузії водяної пари.
■ Хороша стійкість до впливу хімічних речовин.
■ Стійкість до навантаження від гумових коліс
■ Стійкість до пластифікаторів.
■ Екологічно безпечнаI тому що розбавляється водою.
■ З мінімізованими емісіямиI перевірена на наявність шкідливих речовин TÜVI контроль TÜV.

Матеріал перевірений відповідно до критеріїв AgBB Eкомісії з санітарно гігієнічної оцінки будівельних 
продуктів / Ausschluss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) на емісії VOC у будівельних 
продуктівI застосовуваних у приміщеннях. Схема оцінки AgBB була розроблена екологічною і 
санітарно - гігієнічною службами для застосування будівельних матеріалів в чутливих областяхI 
наприкладI в кімнатах відпочинкуI залах очікування і т.п.

■ Густота: бл. 1I4 г / смP
■ Товщина сухого шару: бл. PR мкм / 1MM гр / мO
■ Показник опору дифузії та EН2О): бл. OM.MMM
■ Показник стирання по Таберу: 66 мг / PM смO



Підходящі підкладки

Підготовка підкладки

Підготовка мітеріалу

Співвідношення змішування

Метод нанесення

Структура покриття

Матеріал можна наносити щіткоюI валиком або розпилювачем Eбезповітряний прилад AirlessI
без фільтраI хв. RM барI розпилювач MIM1R-MIM1T дюймаI кут розпилення 4R °I потім пройти
поверхню валиком).

Додати затверджувач до основної маси. Інтенсивно перемішати мішалкою на низьких оборотах Eне 
більше 4MM об / хв). Перелити в іншу ємністьI при необхідності додати необхідну кількість води Eне 
більше R масових B) для розведення і ще раз ретельно перемішати

Всі мінеральні підкладки Eсеред іншого бетонніI цементніI ангідрітниеI магнезітні безшовні підлоги).
Підкладка повинна бути міцноюI володіти несучою здатністюI не містити нетривких частинокI пилуI 
маслаI жируI забруднень від стертої гуми та інших розділяючих речовинI а також зберігати форму. 
Межа міцності при розтягуванні поверхні підкладки повинен становити в середньому 1IR Н / ммO. 
Мінімальна окрема величина не повинна бути менше 1IM Н / ммO.
Підкладки повинні досягти своєї рівноважної вологості:
■ Бетон і цементна безшовна підлога: не більше 4 мас. B
■ Ангідритна безшовна підлога: не більше MIR мас. B
■ Магнезітна безшовна підлогу: O-4 мас. B
■ Кам'яна безшовна підлога: 4-8 мас. B
Підлоги з твердого асфальту повинні відповідати класу твердості мінімум 1С 1R і не повинні 
деформуватися при зазначених температурних умовах і механічних навантаженнях.

Основна маса : Затверджувач = 84 : 16 масових частин

Поверхню необхідно підготувати таким чиномI щоб вона відповідала зазначеним вимогамI наприкладI 
за допомогою дробоструменевої обробки та фрезування.
ПоверхніI що не володіють несучою здатністюI сильно забрудненіI наприкладI масламиI жирамиI 
гумовою стружкою і т.п.I або з крейдовим осипомI склоподібним цементним каменемI необхідно 
інтенсивно підготувати механічним способом.
Невеликі ділянки можна обробити вручнуI наприкладI голчастим пістолетом.
Великі ділянки необхідно підготувати дробоструменевим або аналогічним способом. Це стосується в 
першу чергу до смуг від зупинки і руху на вже експлуатованих гаражних підлогах. Масляні плями 
видалити звичайним засобом для виведення плям для масел.
На підлогах з твердого асфальту наповнювачі після приготування повинні бути видні мінімум 
на TRB.
Старі 1-компонентні і неміцні O-компонентні покриття необхідно повністю видалити.
Склоподібні покриттяI а також міцніI тверді двокомпонентні покриття очиститиI відшліфувати
 до матового стану або нанести ґрунтовий шар aisbon 481 EP-Uniprimer.
 
Дефектні ділянки в поверхні або відколи заповнити врівень з поверхнею матеріалами 
aisbocret-PCC-Mörtel або  aisboxid EP-Mörtel.

Покриття грунтовки:
НовіI слабо вбираючі мінеральні поверхні і безшовні підлоги з твердого асфальту можна грунтувати 
матеріалом aisbopox 44O GaragenpiegelI розведеним водою на R-1MB.Оптимальна адгезія з 
мінеральними підкладками досягається при нанесенні матеріалу aisbopox 44P EP-Imprägnierung. 
Ґрунтівку необхідно наносити щіткою для запечатування.
Рівні, дрібно-шорсткі мінеральні підкладки:
Приготувати шпатлювальну масу з матеріалів
aisbopox 44O Garagenpiegel - 1 мас. частка
aisboxid 94O Mischquarz - 1 мас. частка.
Залити шпатлювальну масу на грунтовану поверхню. Рівномірно розподілити розгладжувальною 
кельмою і різко зняти зернистість. Товщина шару зернистої шпаклівки становить максимум O мм. 
Готову зернисту шпаклівку рясно посипати кварцевим піском aisboxid 94O Mischquarz. 
Увага: Великі нерівності поверхні і дефекти шпаклівки можуть бути помітніI незважаючи на посипання. 
При необхідності провести проміжне шліфування.
Покриття:
Проміжне і заключне покриття наносити без розведення. При нанесенні на підкладкиI посипані
піскомI проміжне покриття розбавляється на RB водою. При екстремальній зміні колірного 
тону або при дуже інтенсивному колірному тоні EнаприкладI з бази P ColorExpress) при дуже
високих вимогах до оптики поверхні може знадобитися третій робочий прийом.
Оформлення поверхні:
Посипати кольорові чіпси aisboxid 948 Color-Chips на свіже покриття.
Після висихання запечатати гладку поверхню матеріалом aisbopur 4R8 PU-Aquapiegel або
поверхнюI що перешкоджає ковзаннюI з додаванням P масових B aisbon 94T plideptop cine.



Витрата

Час застосування

Час витримки

Сушка/час висихання

Очищення інструментів

Сертифікати

При температурі OM ° C і відносній вологості повітря 6MB бл. 9M хвилин. При більш високих 
температурах життєздатність зменшуєтьсяI а при більш низьких - збільшується.
Увага:
Необхідно уникати занадто великої товщини шару Eвитрата більше зазначеного) при
окремих робочих прийомах. Під час сушіння та затвердіння необхідно забезпечити
хорошу вентиляцію.

Покриття грунтівки
Мінеральні поверхні:
aisbopox 44O Garagenpiegel або aisbopox 44P EP-Imprägniergrund бл. OMM г / мO
Безшовні підлоги з твердого асфальту:
aisbopox 44O Garagenpiegel бл. OMM г / мO
Зерниста шпаклівка
Для рівнихI дрібно-шорсткуватих підкладок:
aisbopox 44O Garagenpiegel бл. 1I1 кг / мO / мм
aisboxid 94O Mischquarz бл. 1I1 кг / мO / мм
Обсипання:
aisboxid 94O Mischquarz бл. 1IR-O кг / мO /
Покриття
бл. OPM-ORM г / мO на один шар
Оформлення поверхні
Напилення чіпсів:
aisboxid 948 Color-Chips бл. PM г / мO
Гладке запечатування:
aisbopur 4R8 PU-Aquapiegel бл. 1PM г / мO
Запечатування, що перешкоджає ковзанню:
aisbopur 4R8 PU-Aquapiegel бл. 1PM г / мO
aisbon 94T plideptop cine бл. 4 г / мO
Точна величина витрати визначається при пробному нанесенні.
Витрата для запечатуючого шару на посипаній поверхні залежить від температуриI
способу нанесенняI інструментуI а також різних матеріалівI використовуваних для посипання.

■ 1-1M4O: Перевірка здатності до дезактивації відповідно до aIN OR41RI частина 1 центру ядерних 
дослідженьI Карлсруе
■ 1-1OT9: Випробування поверхніI препятствующ ї ковзанню o1O Інститут випробування матеріалів 
ХелбергI Адендорф
■ 1-1OP8: Випробування поверхніI препятствующ ї ковзанню o11 Інститут випробування матеріалів 
ХелбергI Адендорф
■ 1-1O4O: Допуск загального будівельного нагляду для застосування в приміщеннях для перебування 
людей Z-1R6.6MR-6P9I
■ Немецки ї інститут будівельно ї технікиI Берлін
■ 1-1O1P: Сертифікат випробувань на вміст шкідливих речовин Eстандартні кольору)I TÜV Nord
■ 1-1O14: Сертифікат випробувань на вміст шкідливих речовин Eтонування ї матеріал)I TÜV Nord

Примітки

Відразу ж після використання і при тривалих паузах в роботі промити водою або теплою
водою з милом.

При OM ° С і 6MB відносної вологості повітря прибл. через 1 день по поверхні можна ходитиI через P 
дні - прикладати механічне навантаженняI а через T днів покриття повністю твердне.
При більш низьких температурах час висихання відповідно збільшується. Під час процесу затвердіння 
(бл. O4 годин при OM ° С) нанесений матеріал необхідно захистити від вологиI інакше можуть з'явитися 
поверхневі дефекти і зниження адгезії. Забезпечити гарне провітрювання і витяжкуI інакше через 
нерівномірний висихання можуть з'явитися відмінності в колірних тонах.

Час витримки між послідовними робочими операціями при температурі OM ° С має становити не 
менше 16 годин і не більше O4 годин. У випадку більш тривалого часу витримки поверхню від 
попередніх робочих проходів необхідно відшліфувати. Зазначені інтервали зменшуються при більш 
високих і збільшуються при більш низьких температурах.



Вказівки для безпечного 
використання

Утилізація

Гранична концентрація 
летких органічних сполук 
(ЛОС) для Євросоюзу

Код продукту ЛФМ

СЕ-маркування

Детальна інформація

Технічна консультація

Центр обслуговування

Технічна інформаціяBp44Oo  NOE • Стан на грудень OM11
Ця технічна інформація підготовлена   на основі найсучаснішого рівня досягнень техніки і нашого практичного досвіду. ОднакI в силу різноманіття підкладок і особливих умов на об'єктахI покупець / будівельник Eвиконавець робіт) не звільняється від відповідальності з перевірки 
придатності наших матеріалів для конкретних цілей і певних об'єктних умов. При виході у світ нової редакції дана технічна інформація втрачає силу.
ТОВ «Капарол» • вул.АвангарднаI буд.P • oU-1OR49P Москва • Тел. E49R) 66-MM-849 • Факс E49R) 64R-RT-99 • Internet: www.caparol.ru
ИЧП «Диском» • вул.Лейтенанта РябцеваI 11M • BY-OO4MOR Брест • Тел. EHPTR) 16O O9 8M TM • Факс: EHPTR) 16O O8 8R RO • Internet: www.caparol.by • E-mail: contact@diskom.brest.by
ДП «Капарол Україна» • вул.Карла МарксаI OMMА • UA-M81TM с. Віта ПоштоваI Київська обл. • Тел .: EHP8) M44 PT9 M6 89 • Факс: HP8 M44 PT9 M6 8R • Internet: www.caparol.ua • E-mail: info@caparol.ua
aAW Geschaftsbereich Berlin • pchnellerstr. 141 • 1O4P9 Berlin • Tel. H49 PM 6P-946-OTR • cax H49 PM 6P-946-PT8 • Internet: http://Vvww.caparol.de

Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Тару із залишками матеріалу здавати на збірний 
пункт для старих лаків.

У цій публікації неможливо розглянути всі підкладкиI що зустрічаються на практиці і технології їх 
покриття.
Якщо Ви маєте справу з підкладкамиI що не згадані в даній Технічної інформаціїI слід звернутися до 
нас або наших співробітників на місцях. Ми із задоволенням надамо Вам докладну консультацію з 
урахуванням специфіки конкретного об'єкту.

При роботі з матеріалом необхідно дотримуватися вказівки щодо використання матеріалів для 
захисту будівельних конструкцій aisbon.

Перейдіть на сайті до розділу «Контакти».

Стандартні та особливі колірні тони: oE 1 
Кольорові тони ColorExpress: oEO

Для продуктів даної категорії Eкат. A / j): 14M г / л EOM1M). Вміст летких органічних
сполук EVOC) в даному продукті не перевищує 1MM г / л.

aIN EN 1P81P
Норма aIN EN 1P81P «Безшовні розчиниI маси і підлоги - властивості і вимоги» встановлює вимоги до 
розчинівI використовуваних для створення підлогових конструкцій в приміщеннях. Норма дієт і для 
покриття  на основі синтетичних смол. ПродуктиI що відповідають данній норміI отримують 
маркування «СЕ». Маркування ставиться на упаковціI а також у документі «Маркування СЕ»I який 
можна подивитися в Інтернеті на сайті www.caparol.de.

Продукт призначений тільки для промислового застосування.
Основна маса:  Подразнює шкіру. Небезпека серйозного ураження очей. Зберігати в недоступних для 
дітей місцях. Під час роботи носити захисні рукавички і захисні окуляри / маску. У разі потрапляння в 
очі відразу ж промити їх водою і звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру негайно змити великою 
кількістю води з милом. Не допускати попадання в каналізаціюI водойми і на грунт. Не вдихати пари / 
аерозоль. При недостатній вентиляції носити респіратор.
Затверджувач:  Подразнює очі і шкіру. Може викликати алергічну реакцію при контакті зі шкірою. 
Небезпечно для водних організмівI може викликати довгострокові несприятливі зміни в водному 
середовищі. Не вдихати пари / аерозоль. Уникати попадання на шкіру. У разі потрапляння в очі 
відразу ж промити їх водою і звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру негайно змити великою 
кількістю води з милом. Не викидати в каналізаціюX даний продукт і його контейнер підлягає утилізації 
як проблемні відходи. Під час роботи носити захисні рукавички і захисні окуляри / маску. При 
недостатній вентиляції носити респіратор. 
Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях. Містить епоксидні сполуки.
Дотримуватися вказівки виробника Eв паспорті безпеки).
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