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ZTV-ING

P 2149/00-81

DISBON GmbH

Werk 20647

Disbocret® 544 PCC I-Grobmörtel
Полімер-модифікований цементний розчин для ремонту. Для
ремонту і вирівнювання поверхонь з динамічними
навантаженнями, для горизонтальних бетонних поверхонь.

Опис продукту

Для заповнення глибоких вибоїн і вирівнювання на горизонтальних поверхнях, таких як,
наприклад, під мостами і на балконах (застосування РСС I).
Для виготовлення стяжок для підлог і адгезійних стяжок.

Сфера застосування

■ проста підготовка і легке застосування
■ низьке співвідношення вода-цемент (W/Z)
■ зменшує проникнення СО2 та вологи
■ стійкий до корозії
■ стійкий до морозів та талих солей
■ для товщини шару 30–100 мм, величина зерна: 8 мм
■ відповідає вимогам EN 1504-3: Структурний та неструктурний ремонт

Перевірений ZTV-ING в поєднанні з Disbocret® 502 Protec plus як системи ремонту відповідно
до TL / TP BE-PCC. Загальне свідоцтво про тестування наявне.

Властивості

Полімерно-модифікований цементний розчинВ’яжуче

Мішок 25 кгУпаковка/Розмір тари

У сухому місці, мін. 9 місяців від дати виробництва.Зберігання

■ Максимальна величина зерна: 8 мм
■ Щільність розчинної суміші: бл. 2.300 кг/м3 

■ Властивості твердого розчину:
Властивості твердого
розчинуВластивості твердого
розчинуВластивості твердого
розчинуВластивості твердого розчину

(Середнє значення через 28 днів)
Жорстка сира щільність: бл. 2.225 кг/м3 

Міцність на стискання: бл. 60 N/мм²
Межа міцності на вигин: бл. 10 N/мм²
Міцність на відри: > 2,0 N/мм²

Технічна характеристика

Застосування

Бетон.
Міцність поверхні на відрив повинна становити бл. 1,5 N/мм2, мінімальна величина 1,0 N/мм2.

Придатні основи
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Сталева арматура підготовляється за допомогою Disbocret® 502 Protec plus для захисту від
корозії відповідно до інструкцій виробника. Бетон готується за допомогою Disbocret® 502 Protec
plus відповідно до інструкцій виробника в якості сполучного розчину. Нанесіть грубий розчин
мокрим по мокрому.
Бетон повинен бути міцним, чистим і вільним від забруднень і речовин. Видалити старі покриття,
масло за допомогою відповідних методів.
 
Цементний камінь не повинен містити речовин, які сприяють корозії (наприклад, хлорид). Краї
пошкоджених ділянок повинні бути скошені на 45-60 °. Поверхню зволожити.

Підготовка основи

Налити в ємність відведену кількість води. Ретельно перемішуючи (макс. 400 об / хв.) Додати
відповідну кількість суміші і заважати бл. 3 хвилин. Залишок води додати при необхідності і
перемішувати далі 2 хвилини до однорідної маси.

Підготовка матеріалу

Суха суміш Вода

1 мас. част. бл. 0,09 мас.част.

мішок 25 кг 2,25 л

Пропорції при змішуванні

Грубий розчин нанести за допомогою відповідного інструменту, такого як кельма або шпатель
мокре по мокрому, розподілити і при необхідності розгладити. Нанесений матеріал захистити від
атмосферних явищ, таких як сонце, вітер, дощ і мороз. Для захисту від занадто швидкого
висихання потрібно відповідна подальша обробка. (наприклад, заслінки з фольги, мокрі мішки з
джуту або розпилення води). Повторна обробка відповідно до ZTV-ING не менше ніж через 5
днів.

Метод нанесення

Мін. 30 мм, макс. 100 мм. Більш висока товщина шару можлива через багатошарове
нанесення.

Товщина шару

Суха суміш бл. 2,0 кг/мм/м2Витрата

При 20 °C бл. 60 хвилин.Тривалість обробки

Температура поверхні, матеріалу та навколишнього середовища:
мін. 5 °C, макс. 35 °C.

Умови застосування

Після застосування промити водою.Очищення інструментів

Примітки

■ 4-1081 Тестування згідно ZTV-ING, TL/TP BE-PCC, застосування PCC I, P 2149/00-81
Інститут полімерів, Фльоресхайм

Рекомендації/Експертизи

Відповідає вимогам  Директиви ЄСВказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Тільки для професійного використання

H315 Викликає подразнення.
H318 Викликає важкі ушкодження очей.
H335 Може викликати подразнення дихальних шляхів.

P260 Не вдихати пил або туман.
P262 Не допускати попадання в очі, на шкіру або на одяг.
P281 Використовуйте засоби індивідуального захисту.

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Кілька хвилин промити водою. При можливості
видалити контактні лінзи.
P313 Звернутися до лікаря.

P301 + P330 + P331 при ковтанні: Прополоскати рот. Не визиивать блювоту.

В утилізацію здавати тільки порожні ємності. Сухі залишки матеріалу утилізувати як відходи
лако-фарбових матеріалів.

Утилізація

ZP 1Gis-код

Див. паспорт безпеки.Детальні вказівки
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Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50,
64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-544-004144

EN 1504-3:2005

Бетонозамінюючий продукт для ремонту конструкцій

 EN 1504-3: ZA.1a

Міцність при стисканні Клас R4

Вміст іонів хлориду ≤0,05%

Здатність зчеплення ≥2,0 MPa

Запобігання усадки ≥2,0 Mpa

Карбонізація NPD

Модуль еластичності ≥20 GPa

Вогнестійкість Клас E

СЕ-маркерування

EN 1504-3 

"Продукти та системи для захисту і ремонту бетонних конструкцій - Частина 3: Структурний та
неструктурний ремонт" EN 1504-3 визначають вимоги до ремонту продуктів.
Продукти, перераховані вище в Стандарті, мають бути відзначені відповідним маркуванням СЕ.
Маркування на упаковці і в примітках до декларації відповідно BauPVO, яку можна отримати в
Інтернеті за адресою www.disbon.de.

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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