
Технічна інформація BS458R NOE

Disbon 458 PU-AquaSiegel
Прозора, водна двокомпонентна поліуретанова смола для
матового запечатування твердих і в'язких внутрішніх
поліуретанових і епоксидних покриттів. З мінімальною
емісією.

Опис продукту

Завдяки мінімальнії емісії, перевірці на наявність шкідливих речовин і TÜV-контролю даний
продукт особливо добре підходить для всіх «чутливих» областей, наприклад, для кімнат
відпочинку, лікарень, дитячих садків, шкіл і т.п. Для матового запечатування твердих і в'язких
внутрішніх поліуретанових і епоксидних покриттів, що піддаються невеликим навантаженням, в
житловому та промисловому секторах.
Disbon 458 PU-AquaSiegel є складовою частиною системи Disboxid Stonecolor для внутрішніх і
зовнішніх робіт, додатковим заключним запечатуючим покриттям в системі Disboxid MultiСolor
для внутрішніх робіт, а також в системі Disboxid ArteFloor для досягнення матової поверхні. У
поєднанні з продуктом Disbon 947 SlideStop Fine використовується для створення нековзаючих
покриттів.

Сфера застосування

■ з мінімальною емісією,
■ перевірений на вміст шкідливих речовин TÜV, здійснюється контроль TÜV
■ є допуск Німецького інституту будівельної техніки,
■ підвищує стійкість до подряпин твердих і в'язких поліуретанових і епоксидних покриттів
■ покращує здатність поверхні до очищення
■ зменшує утворення смуг від гуми
■ хороша стійкість до УФ і хімічних речовин.

Властивості

Матеріал перевірений відповідно до критеріїв AgBB (комісії по санітарно-гігієнічній оцінці
будівельних продуктів / Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten).
Схема оцінки AgBB була розроблена екологічною та санітарно-гігієнічною службою для
застосування будівельних матеріалів в чутливих областях, наприклад, в кімнатах відпочинку,
залах очікування і т.п.

Водна 2-компонентна поліуретанова дисперсія.В’яжуче

Пластикова комбінована ємкість 4 кгУпаковка/Розмір тари

Прозорий.

Органічні барвники (наприклад, в каві, червоному вині або листі), а також різні хімічні речовини
(наприклад, дезінфекційні засоби, кислоти і т. д.) можуть привести до зміни колірного тону.
Шліфувальні навантаження можуть привести до подряпин на поверхні. Це не впливає на
функціональні властивості покриття.

Колірні відтінки

Матова.Ступінь глянцю

У сухому, прохолодному місці, без морозу.
Термін зберігання в оригінальній закритій упаковці мінімум 9 місяців.
При низькій температурі перед застосуванням матеріал потрібен певний час зберігати при
температурі бл. 20оС.

Зберігання
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■ Щільність: бл. 1,05 г/см3 

■ Товщина сухого шару: бл. 44 мкм/ 100 мл/м2 

■ Показник стирання за Табером: 17 мг/30 см2 

Технічна характеристика

Стійкість до хімічних речовин згідно DIN  EN ISO 2812-3:2007 при 20о С:

7 днів

Групи перевірки відповідно до будівельних
принципів Німецького інституту будівельної
техніки DIBt, Берлін

Група 1: бензин  + 

Група 3: мазут EL (згідно DIN 51 603-1)  + 

Група 4: усі вуглеводні  + 

Група 7b: біодизель (DIN EN 14214)  + 

Група 8: водні розчини аліфатичних альдегідів до
40%  + 

Група 9: водні розчини неорганічних кислот
(карбонова кислота) до 10% + (V)

Група 10: мінеральні кислоти до 20%  + 

Група 11: неорганичні луги  + 

Група 14: водні розчини органічних тензидів  + 

Скидрол  + 

Лимонна кислота 10%  + 

Залізо III розчин хлориду, насич.  + 

Фосфорна кислота 85%  + 

Ксилол  + 

Аміак 25%  + 

Кола  + 

Кава + (V)

Червоне вино + (V)

Етанол 40%  + 

Етанол 96%  + 

Дистильована вода  + 

Уайт-спірит (лаковий бензин)  + 

Соляна кислота 10%  + 

Соляна кислота 30% + (V)

Пояснення позначень: + = стійкий; (V) = зміна кольору

Стійкість до дії хімікатів

Застосування

Міцні тверді і в'язкі поліуретанові і епоксидні покриття з пластівцями, а також системи Disboxid
MultiColor, StoneColor і ArteFloor.
Основи повинні бути сухими, міцними, без розділяючих речовин, пилу, масел, жирів, слідів
стирання гуми і т.п., володіти здатністю до навантажень і стабільною формою.

Придатні основи



Технічна інформація BS458R NOE

Підготувати поверхню за допомогою спеціальних заходів, наприклад, за допомогою ретельного
очищення щіткою (особливо поверхні з пластівцями), щоб поверхня відповідала названим
умовам.

Старі покриття відшліфувати до матової поверхні. Не застосовувати грубі шліфувальні засоби,
щоб уникнути подряпин. Нові покриття на основі реакційної смоли покривати продуктом PU-
Aquasiegel на наступний день.

При прохолодній температурі необхідно обов'язково дотримуватися часу витримки до наступної
обробки поверхні! При більш тривалому часі очікування необхідно злегка відшліфувати покриття
з дрібною зернистістю. При низькій температурі час очікування може бути більш тривалим.

Водорозчинні системи на основі реакційної смоли повинні повністю висохнути.

Увага:

Підготовка основи

При нанесенні матеріалу в якості заключного запечатуючого покриття на Disboxid 437 EP-
Klarschicht необхідно провести ретельне очищення за допомогою засобу для чищення
Grundreiniger R *, Dr. Schutz, або GR-S *, TANA Chemie, в нерозведеному стані. Для ретельного
очищення поверхні Disboxid 437 EP-Klarschicht необхідно дотримуватися зазначений часу
висихання.

Додати затверджувач в масу. Інтенсивно перемішати з допомогою мішалки на повільних
обертах (макс. 400 об./хв.) до появи рівномірного кольору. Перелити в іншу ємність і ще раз
грунтовно перемішати.

Підготовка матеріалу

Суха суміш : затверджувач = 5 : 1 мас. частинПропорції при змішуванні

Матеріал можна наносити пензлем або валиком.
Для досягнення рівномірної оптики завжди працювати в техніці «мокре по морому». При
нанесенні матеріалу валиком необхідно стежити за рівномірністю смуг, щоб не залишалося
слідів від валика.

Метод нанесення

Гладка поверхня
Нанести матеріал рівномірним тонким шаром хрестоподібними рухами. Дотичні поверхні
покривати за один прохід, щоб уникнути видимих накладень.
Поверхня, що перешкоджає ковзанню
Додати в продукт 2 - 3 мас.% Матеріалу Disbon 947 SlideStop Fine, ретельно перемішати і
нанести способом, описаним вище (для гладкої поверхні). При тривалому часі простою матеріал
іноді перемішувати.

Структура покриття

   Гладка поверхня 
Disbopur 458 PU-AquaSiegel  80-120 г/м2  *за один

робочий прохід
Поверхня, що перешкоджає ковзанню 

Disbopur 458 PU-AquaSiegel
Disbon 947 SlideStop Fine

бл. 130 г/м2 

бл. 4 г/м2 

Витрата

* Для шорстких поверхонь, наприклад, в системі Disboxid StoneColor для зовнішніх / внутрішніх
робіт, для запечатування без пор потрібно два робочих прийоми.

Точна витрата визначається шляхом нанесення пробного покриття.

При температурі 20оС і відносній вологості повітря 60% близько 90 хвилин. При більш високій
температурі час зменшується, при більш низькій температурі - збільшується.
Вказівка: кінець допустимого часу застосування не можна визначити за зовнішнім виглядом
матеріалу. Перевищення часу призводить до зміни ступеня глянсовості, а також до зниження
міцності і адгезії з поверхнею.
При нерівномірному нанесенні матеріалу неминучі відмінності в ступені глянцевості і смуги,
помітні при ковзаючому світлі, особливо для дуже темних відтінків кольорів.
Слід уникати занадто великої товщини шару (> 200 г / м2), інакше з'являються реакційні
бульбашки в плівці покриття. Під час фази висихання і затвердіння необхідно забезпечити
хорошу вентиляцію.

Тривалість обробки

Не наносити продукт при температурі нижче 10оС або нижче температури точки роси, тому що
можуть з'явитися стійкі білі плями / розлучення.
Температура матеріалу, циркуляційного повітря і поверхні повинна бути хв. 10°С, макс. 25°С.
Відносна вологість повітря повинна бути не більше 80%. Температура поверхні завжди повинна
бути мін. на 3°С вище температури точки роси.

Умови застосування

При температурі 20° С і відносній вологості повітря 60% по поверхні можна ходити і піддавати її
подальшій обробці через 1 день, через 3 дні поверхню можна піддавати механічному
навантаженню, через 7 днів поверхня повністю твердне. При більш низькій температурі час
висихання відповідно збільшується.

Період висихання

Відразу після застосування і при тривалих перервах в роботі почистити інструменти водою або
теплою мильною водою.

Очищення інструментів
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Примітки

1-1129  Випробування поверхні, що перешкоджає ковзанню R11 Інстітут професійного
об'єднання, Ст. Августин

1-1102 Випробування поверхні, що перешкоджає ковзанню R9 Інстітут професійного
об'єднання, Ст. Августин

1-1215 Сертифікат TÜV, покриття підлог з мінімімальними емісіями TÜV Nord 
1-1244 Загальний допуск будівельного нагляду для застосування в кімнатах відпочинку,

Z-156-605-640, Німецький інститут будівельної техніки, Берлін 

Рекомендації/Експертизи

Продукт призначений тільки для промислового застосування.
Основна маса: немає.
Затверджувач:

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

■ Можлива сенсибілізація при контакті зі шкірою.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Уникати потрапляння в очі і на шкіру. При попаданні в очі відразу промити водою і звернутися

до лікаря. При попаданні на шкіру відразу змити великою кількістю води з милом.
■ Не допускати попадання в каналізацію / стічні води або в грунт.
■ При роботі надягати спеціальні захисні рукавички і захисні окуляри.
■ Містить ізоціанати. Необхідно дотримуватися вказівок виробника. 

Затверджувач і готовий до застосування матеріал може викликати:

■ Подразнення шкіри та дихальних шляхів
■ Cенсібілізацію і алергічні реакції.
■ Під час і після застосування необхідно забезпечити постійний доступ свіжого повітря
■ Не вдихати пари.
■ Не можна розпилювати.
■ Люди, схильні до алергії і захворювань дихальних шляхів, не повинні працювати з даним

продуктом.

Здавати в утилізацію тільки порожню упаковку.
Залишки продукту: дати масі і затверджувача засохнути і утилізувати як відходи фарб.

Утилізація

для даного продукту (кат. А/j): 140 г/л (2010).
Даний продукт містить максимум 20 г/л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Див. паспорт безпеки.Детальні вказівки

DIN EN 13813
Норма DIN EN 13813 «Безшовні розчини, маси і підлоги - властивості і вимоги» встановлює
вимоги до розчинів, використовуваних для створення підлогових конструкцій в приміщеннях.
Норма діє і для покриттів / запечатувальних покриттів на основі синтетичних смол.
Продукти, відповідні даній нормі, отримують маркування «СЕ». Маркування ставиться на
упаковці, а також в документі «Маркування СЕ», який можна подивитися в Інтернеті на сайті
www.caparol.ua

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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