
Технічна інформація BS485R NOE

Disboxan 485 Fassadensiegel
Гідрофобне просочення на основі силоксану і акрилової смоли
для мінеральних фасадних поверхонь з вмістом силікату.

Опис продукту

Гідрофобне просочення для мінеральних фасадних поверхонь з вмістом силікату.
Для гідрофобного грунтування і підвищення опірності до реагентів від ожеледиці під покриттям
на основі метакрилової смоли.

Сфера застосування

Увага: Просочення з вмістом розчинника забороняється наносити на одношарові стіни. При
певних умовах випаровування розчинника можуть потрапити у внутрішні приміщення. На
одношарових стінах необхідно використовувати Disboxan 450 Fassadenschutz або Disboxan 451
ImprägnierCreme.

■ низьков'язка, володіє проникаючою здатністю, водовідштовхуюча
■ покращує опірність до реагентів від ожеледиці під покриттями на основі метакрилової смоли
■ протидіє відкладенням пилу, грибкового і мохового покрову, плям від вологи і вицвітання на

фасадній поверхні
■ поглиблює колір основи

Властивості

Силоксан – акрилова смола. Містить розчинники.В’яжуче

10 л каністраУпаковка/Розмір тари

ПрозорийКолірні відтінки

Зберігати в прохолодному, сухому місці.
Продукт зберігає стабільність при зберіганні в оригінальній упаковці протягом 12 місяців.

Зберігання

■ Щільність: бл. 0,8 г/см3 

■ Температура загоряння: > 21 °C
Технічна характеристика

Застосування

Вбираючі і сухі мінеральні поверхні з вмістом силікату, такі як кладка з клінкерної цегли,
силікатної цегли, бетон, бетонні блоки заводського виготовлення, цементна і вапняна
штукатурка. Поверхня повинна бути чистою, морозостійкою і не повинна мати домішок.
Необхідно виключити проникнення вологи на зворотну сторону покриття через тріщини, шви,
великі пори і т.п.

Придатні основи

Підготувати поверхню відповідними методами, щоб видалити незакріплені частини і розділяючі
речовини. Матеріал утворює тонку плівку.
Для обвітрених поверхонь можна домогтися тільки обмеженого зміцнення. При нанесенні
наступного покриття необхідно забезпечити достатню здатність поверхні до навантажень.

Підготовка основи
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Матеріал готовий до застосування.Підготовка матеріалу

Нанести просочення Disboxan 485 Fassadensiegel одним або двома густими шарами (мокре по
мокрому) щіткою або обливанням в залежності від вбираючої здатності поверхні.

Метод нанесення

Бл. 200–400 мл/м2 на прохід в залежності від вбираючої здатності поверхні.Витрата

При температурі 20 °C та відносній вологості повітря 60 % бл. 2 годин.Період висихання

Очистити матеріалом Disbocolor 499 Verdünner відразу після використання.Очищення інструментів

Примітки

■ 3-1001 Визначення паропроникності і капілярного водопоглинання
■ Інститут Фраунхофера будівельної фізики, Штутгарт
■ 3-1002 Визначення паропроникності, проникності для CO2, коефіцієнта водопоглинання
■ Офіційний випробувальний орган в будівництві, Технічний університет Брауншвейга

Рекомендації/Експертизи

Продукт призначений тільки для промислового застосування.
Займистий. Небезпечно для водних організмів.
Небезпечно: може пошкодити легені при вдиханні. Тривалий вплив може викликати сухість і
розтріскування шкіри. Пари можуть викликати сонливість і запаморочення.
Зберігати в недоступних для дітей місцях. Зберігати тару щільно закритою в добре
провітрюваному місці.
Тримати подалі від джерел вогню - не палити. Не вдихати пари / аерозоль.
Не допускати попадання в каналізацію, водойми і на грунт. При недостатній вентиляції носити
респіратор. Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях. У разі проковтування не
викликати блювоту. Негайно звернутися до лікаря і показати йому упаковку або етикетку.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

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

Утилізація

Для продуктів в даній категорії (кат. A/c): 750 г/л (2007/2010). Вміст летких органічних сполук
(ЛOC) в даному продукті не перевищує 720 г/л.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-GF03Код продукту

Див. паспорт безпеки.Детальні вказівки

При роботі з матеріалом необхідно дотримуватися вказівок щодо використання матеріалів для
захисту будівельних конструкцій Disbon.
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