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Disbopox 447 E.MI
Wasserepoxid
Водорозчинне 2-K (двокомпонентне) покриття на основі
твердої епоксидної смоли для стін і підлоги, розрахованих на
мале і середнє навантаження, для промислових підприємств.

Опис продукту

Водорозчинний двокомпонентний матеріал на основі епоксидної смоли без розчинників для
настінних (з дуже великим навантаженням) і підлогових (з низьким і середнім навантаженням,
звичайним для промислового сектору) покриттів.
Покриття матеріалом Disbopox E.MI 447 Wasserepoxid - стійкі до дії хімічних речовин, засобів
дезінфекції або води. Використовується в якості проміжного і фінішного покриття для нанесення
на мінеральні основи, а також на склошпалери і технічний флізелін.

Вступ

У лікарнях, вентиляційних шахтах, лабораторіях, виробничих приміщеннях в харчовій
промисловості.

Як покриття для підлог: Для мінеральних підлог, що допускають рух транспорту, для
безшовних підлог з твердого асфальту у внутрішніх приміщеннях промислових підприємств,
наприклад, в приміщеннях комунально-побутової сфери, на складах, в архівах, сховищах, в
коридорах і переходах, запасних виходах, на запасних (аварійних) сходах, у приміщеннях
соціально-побутового призначення. Проміжне покриття в системі Disboxid ArteFloor.

Як покриття для стін: Для поверхонь мінеральних стін, що піддаються підвищеному впливу 
хімічних, дезинфікуючих речовин або вологи, наприклад, у лікарнях, у вентиляційних шахтах,
лабораторіях, виробничих цехах харчової промисловості. Проміжне і фінішне
покриття для Capaver Glasgewebe і Capadecor AkkordVlies-Z.

Сфера застосування

■ має гарну стійкість до хімічних речовин
■ стійка до дезінфікуючих засобів
■ стійка до дезактиваціі по DIN 25415
■ дифундує - підходить для магнезитових і ангідридових безшовних підлог
■ мінімальні емісії, випробувано і контролюється TÜV на наявність шкідливих речовин

Властивості

Матеріал випробуваний згідно з критеріями AgBB на емісію летких органічних сполук у
будівельних конструкцій, що застосовуються всередині приміщень. Схема оцінки AgBB (Комісії
по санітарній оцінці будівельних виробів) була складена компетентними органами з питань
охорони навколишнього середовища і здоров'я для застосування будівельних матеріалів в
чутливих зонах, наприклад, кімнатах відпочинку.

Розбавляється водою 2-компонентна епоксидна тверда смолаВ’яжуче

Стандартна:
■ 5 кг, 10 кг пластмасове комбіноване відро
■ 40 кг пластмасова бочка (основна маса: 24 кг пластмасова банка Kunststoffhobbock,
затверджувач: 16 кг пластмасове відро)

ColorExpress:
■ 10 кг пластмасове комбіноване відро

Упаковка/Розмір тари
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Стандартні:
■ 5 кг ємність: гальково-сірий
■ 10 кг ємність: гальково-сірий, бетонно-сірий, старий білий, білий
■ 40 кг ємність: гальково-сірий, бетонно-сірий
■ Спеціальні кольори за замовленням.

ColorExpress:
■ На установках ColorExpress можна на місці отримати більше 21 000 квітів. Можна створити
ексклюзивне колірне оформлення за допомогою кольорів колекції FloorColor plus.
■ Залежно від кольору на установках ColorExpress тонується 1-а, 2-а або третя база. Під дією
УФ-випромінювання і атмосферних впливів можливі зміни кольору. Органічні барвники (такі як
кава, червоне вино і листя), а також різні хімічні речовини (наприклад, дезінфікуючі засоби,
кислоти тощо) можуть викликати зміни кольору.
Переміщення предметів по поверхні може привести до утворення подряпин. Це не впливає на
ефективність та експлуатаційні властивості матеріалу. При використанні інтенсивних і темних
кольорів на поверхні покриття може виникнути тимчасова пігментна реакція - в такому випадку
може знадобитися додаткова обробка засобом з догляду або прозоре фінішне покриття

Колірні відтінки

Шовковисто-глянцеваСтупінь глянцю

Зберігати в прохолодному, сухому, захищеному від морозу місці. Продукт зберігається в
оригінальній закритій упаковці протягом не менше 2 років. При більш низьких температурах
зберігати матеріал перед нанесенням при температурі бл. 20°С.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,4 г/см3 

■ Товщина сухого шару: бл. 35 мкм/100 г/м2 

■ Коефіцієнт опору дифузії µ (H2 O): бл. 40.000
■ Показник стирання за Табером: 60 мг/30 см2 

Технічна характеристика
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Таблиця хімічної стійкості згідно EN ISO 2812 при 20 °C

7 днів

Оцтова кислота, 5% + (V)

Соляна кислота, 10% + (V)

Сірчана кислота, ≤ 10% + (V)

Лимонна кислота, 10%  + 

Аміак, 25% (нашатирний спирт)  + 

Гідроксид кальцію  + 

Розчин хлориду заліза III, насичений + (V)

Лізоформний розчин, 2%  + 

Розчин хлориду магнію, 35%  + 

Дистильована вода  + 

Розчин кухонної солі, насичений  + 

Уайт-спірит  + 

Бензин  + 

Мазут та дизильне паливо  + 

Кока-Кола + (V)

Кава + (V)

Червоне вино + (V)

Трансформаторні охолоджуючі рідини  + 

Умовні позначення: + = стійка, (V) = зміна кольору

Стійкість до дії хімікатів
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Застосування

Всі мінеральні основи (серед іншого бетонні, цементні, магнезітні безшовні підлоги, штукатурка),
безшовні підлоги з твердого асфальту. На стінах також можуть наноситися на покриття, виконані
матеріалами Capaver Glasgewebe, Capadecor AkkordVlies-Z і Caparol-Akkordspachtel KF.
Основа повинна бути міцною, володіти здатністю до навантажень, не містити сипучих речовин,
пилу, масла, жиру, забруднень від стертої гуми та інших розділяючих речовин, а також зберігати
форму. Перевірити можливість нанесення покриття на цементні, пластифіковані нівелюючі маси,
при необхідності нанести пробне покриття.
У разі поверхонь підлог межа міцності при розтягуванні поверхні основи повинна становити в
середньому 1,5 Н / мм2. Мінімальна окрема величина не повинна бути менше 1,0 Н / мм2.
Основи повинні досягти своєї рівномірної вологості:
■ Бетон і цементна безшовна підлога: не більше 5 мас. %
■ Ангідритна безшовна підлога: не більше 1 мас. %
■ Магнезитна безшовна підлога: 2-4 мас. %
■ Кам'яна безшовна підлога: 4-8 мас. %
Безшовні підлоги з твердого асфальту повинні відповідати як мінімум класу твердості IC 15 і при
наявних температурних умовах і механічних навантаженнях не повинні деформуватися.

Придатні основи

Підготувати основу придатними методами, наприклад, шляхом дробо-струменевого очищення
або фрезування, так, щоб вона відповідала наведеним вимогам. У разі безшовних підлог з
твердого асфальту зерно наповнювача після підготовки повинно бути видно не менше ніж на
75%. Повністю видалити 1-компонентні старі покриття і неміцні 2-компонентні покриття.

Склоподібні поверхні і жорсткі 2-компонентні покриття почистити, відшліфувати, обробити
струменем до матової текстури або заґрунтувати матеріалом Disbon 481 EP-Uniprimer.
Заповнити вибоїни і дефекти на основі розчинами Disbocret®-PCC або Disboxid EP рівень на
рівні поверхні. На мінеральні основи при необхідності нанести шпаклівку матеріалом Disbopox
453 Verlaufschicht з дотриманням вимог відповідної технічної інформації, щоб вирівняти
жорсткість.

Підготовка основи

Основну масу розмішати і додати затверджувач. Інтенсивно перемішати мішалкою на низьких
обертах (не більше 400 об / хв), поки не буде отриманий однорідний колір без смуг. Перелити в
іншу ємність і ще раз ретельно перемішати. Матеріал для проміжного і фінішного покриття не
можна розбавляти.

Підготовка матеріалу

Основна маса:Затверджувач =3:2Пропорції при змішуванні

Матеріал можна наносити пензлем, валиком (поліамідним валиком, наприклад, малярним
валиком 8 мм, розмір ворсу 11 мм) або шляхом розпилення (апаратом безповітряного
розпилення, тиск не менше 50 бар, форсунка 0,015-0,017 дюймів, кут розпилення 45 °, з
подальшим розкатуванням валиком).

Метод нанесення

Ґрунтувальне покриття: Нові, що не були у використанні, мінеральні основи, безшовні підлоги
з твердого асфальту прогрунтувати матеріалом Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid, розбавивши
водою на 5-10%. Використані і сильно вбираючі основи заґрунтувати матеріалом Disbopox 443
EP-Imprägnierung. Ґрунтовку інтенсивно нанести щіткою.

Основне покриття: Проміжне і фінішне покриття наносити нерозбавленими. При дуже різкій
зміні кольорів і дуже інтенсивних кольорах (наприклад, з ColorExpress база 3) при дуже високих
оптичних вимогах може знадобитися третій робочий прохід.

Декоративне оформлення поверхні: Нанести чіпси Disboxid 948 Color-Chips на свіже покриття,
і після висихання запечатати на гладких поверхнях матеріалом Disbopur 458 PU-AquaSiegel або
з підмішуванням 3% Disbon 947 SlideStop Fine для створення поверхні, що перешкоджає
ковзанню.

Структура покриття
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Ґрунтувальне покриття

Мінеральні основи
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
або Disbopox 443 EP-Imprägnierung бл. 200 г/м 2 

Безшовніпідлоги зтвердогоасфальту
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid бл. 200 г/м 2 

Capaver Glasgewebe та Capadecor AkkordVlies-Z
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid бл. 120–200 г/м 2 

Покриття

Підлоги бл. 200–250 г/м 2  на один шар

Поверхні стін бл. 120–200 г/м 2  на один шар

Оздоблення поверхонь (підлоги)

Розпилення чіпсів
Disboxid 948 Color-Chips бл. 30 г/м 2 

Гладке запечатування
Disbopur 458 PU-AquaSiegel бл. 130 г/м 2 

Запечатування, що перешкоджає ковзанню
Disbopur 458 PU-AquaSiegel
Disbon 947 SlideStop Fine

бл. 130 г/м 2 

бл. 4 г/м 2 

Витрата

Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення матеріалу.

При температурі 20°C і відносній вологості повітря 60% час нанесення бл. 90 хвилин при більш
високих температурах життєздатність зменшується, а при більш низьких - збільшується.

Увага: Закінчення часу життєздатності не можна визначити візуально. Перевищення
встановленого часу веде до змін ступеня блиску і колірного тону, а також до зниження міцності
матеpіалу і погіршення його зчеплення з основою. Не наносити матеріал товстим шаром (з
перевищенням встановленої величини витрати) на окремих робочих проходах. Під час
висихання та затвердіння забезпечити хорошу вентиляцію і провітрювання.

Тривалість обробки

Температура матеріалу, навколишнього середовища і основи: Не менше 10°С, не більше
30°С. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%. Температура основи повинна
бути на 3°С вище точки роси.

Умови застосування

Час витримки між послідовними робочими підходами при температурі 20 ° С має становити не
менше 16 годин і не більше 48 годин. У випадку більш тривалого часу витримки поверхню від
попередніх робочих підходів необхідно відшліфувати. Зазначені інтервали зменшуються при
більш високих і збільшуються при більш низьких температурах.

Період очікування

При 20 °С і 60% відносної вологості повітря прибл. через 1 день по поверхні можна ходити,
через 3 дні - поверхня витримує механічне навантаження, а через 7 днів покриття повністю
суха. При більш низьких температурах час висихання відповідно збільшується. Під час процесу
затвердіння (бл. 24 годин при 20 °С) нанесений матеріал необхідно захистити від вологи, інакше
можуть з'явитися поверхневі дефекти і зниження адгезії.

Період висихання

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

Очищення інструментів



Технічна інформація BS447R NOE
Примітки

■ 1-1250: Випробування на стійкість до засобів дезінфекції по DIN 25415, Спеціальний вищий
навчальний заклад Аахена

■ 1-1249: Експертний висновок по 2-компонентного покриттю з точки зору вимог харчового
законодавства, Інститут гігієни Рурського району Гельзенкірхена

■ 1-1203: Випробування на реакцію матеріалу при пожежі по DIN EN 13501-1, Випробувальний
інститут Хоха, Фладунген

■ 1-1101: Випробування на опір ковзанню R 9, Хельбергський інститут випробування
матеріалів, Адендорф

■ 1-1247: Сертифікат TÜV, покриття підлог з мінімальною емісією для стандартних колірних
тонів, TÜV-Nord

■ 1-1248: Сертифікат TÜV, покриття підлог з мінімальною емісією для змішаних колірних тонів,
TÜV-Nord

Рекомендації/Експертизи

Основна маса: Зберігати в недоступних для дітей місцях. У разі потрапляння в очі відразу ж
промити їх водою і звернутися до лікаря. Не вдихати пари / аерозоль при розпиленні. Не
викидати в каналізацію, водойми і на грунт. Містить ізофорондіамін, м-ксілілендіамін. Може
викликати алергічні реакції. Професійний користувач може запросити паспорт безпеки
матеріалу.
Затверджувач: Зберігати в недоступних для дітей місцях. У разі потрапляння в очі відразу ж
промити їх водою і звернутися до лікаря. Не вдихати пари / аерозоль. Не викидати в
каналізацію, водойми і на грунт. Містить 4,4 'ізопропілідендіфенол. Може викликати алергічні
реакції.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалів утилізувати як
фарби на водній основі, висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутове сміття.

Утилізація

для категорії даних продуктів (кат. А/а): 140 г/л (2010).
Цей продукт містить менше 15 г/л ЛOC.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

RE 0Gis-код

EN 13813
У стандарті DIN EN 13813 "Розрівнюючий матеріал і безшовні підлоги. Розрівнюючі матеріали.
Властивості та вимоги" встановлено вимоги до розрівнюють матеріалами, що застосовуються
для підлог всередині приміщень. Цей стандарт також охоплює покриття і наповнювачі із
синтетичної смоли.

EN 1504-2
Процедура захисту поверхні встановлена   в стандарті EN 1504-2 "Продукти та системи для
захисту та відновлення бетонних будівельних конструкцій - Частина 2: Системи захисту
поверхонь для бетону ". Продукти, що відповідають вищезгаданим стандартом, повинні
маркуватися знаком СЕ. Маркування виконується на тарі та у відповідному блокноті з
маркування СЕ, який можна знайти в Інтернеті за адресою www.caparol.ua

Відповідність стандартам підтверджується знаком відповідності на упаковці. Воно також
підтверджується системою підтвердження відповідності 2+ разом з контролем і
випробуваннями з боку виробника і визнаних випробувальних організацій (Уповноважених
органів).

СЕ-маркерування

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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