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Disboxid 438 EP-Spachtel
Пігментна, швидко твердіюча, епоксидна 2-компонентна
шпаклівка для товщини шару від 0,5 до 30 мм.

Опис продукту

Для часткової компенсації пошкоджених бетонних підлог.
Для вирівнювання нерівних поверхонь, а також для грубих, пористих поверхонь.
Для виготовлення порожнин між стінами і підлогою.
Для обробки зварювальних країв.
Для обробки профілів.

Сфера застосування

■ хороша хімічна стійкість
■ легко розподіляється
■ тверда і стійка
■ витримує високі механічні навантаження
■ застосовується без додаткової обшивки

Властивості

2-компонентна епоксидна шпаклівка, A/F, повністю відповідає вимогам німецької будівельної
хімії.

В’яжуче

10 кг залізна ємністьУпаковка/Розмір тари

Затверджувач в окремій ємності від основної суміші.

СірийКолірні відтінки

Можливі зміни кольору і поява вапняних плям при УФ і поганих погодних умовах. Органічні
барвники (наприклад, кава, червоне вино або листя) і різні хімічні речовини (наприклад,
дезінфікуючі засоби, кислоти та інші) можуть викликати зміни кольору.

матовийСтупінь глянцю

У холодному, сухому місці, але не на морозі.
В оригінальній щільно закритій упаковці зберігається бл. 24 місяців.
При більш низьких температурах перед застосуванням зберігати при 20 °C.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,5 г/см3 

■ Міцність при стисканні: бл. 40 N/мм2 

■ Міцність на вигин: бл. 30 N/мм2 

■ Міцність на розтягування: > 1,5 N/мм2  при розламуванні бетону

Технічна характеристика
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Застосування

Всі мінеральні поверхні.
Поверхня повинна бути сухою, міцною, вільною від забруднень і речовин, пилу, жиру і масла,
мати здатність до навантажень.
Міцність поверхні повинна становити в середньому 1,5 Н/мм2. Мінімальна величина не повинна
бути нижче 1,0 Н/мм2

Придатні основи

Поверхні повинні мати збалансовану вологість:
Бетон і цемент: макс. 4 ваг.-%
Ангідридна стяжка: макс. 0,5 ваг.-%
Магнезитова стяжка: 2-4 ваг.-%
Ксилолітова стяжка: 4-8 ваг.-%

Зростання вогкості повинно бути виключене, при ангідридній і магнезитовій стяжці ущільнення
біля землі має важливе значення.

Поверхні підготувати за допомогою відповідних засобів, наприклад, дробоструменевої обробки
або фрезування, дотримуючись всіх приписів і норм.

Підготовка основи

Затверджувач додати до основної маси. Розмішати мішалкою на повільних оборотах (макс. 100
об/хв.) В іншу посудину злити рідину і знову ретельно перемішати.

Підготовка матеріалу

Основна маса: Затверджувач = 93 : 7 мас.част.Пропорції при змішуванні

Залежно від застосування кельмою або шпателем.Метод нанесення

Підготовлену поверхню заґрунтувати, наприклад, матеріалом Disboxid 462 EP-Siegel для
заповнення пор. Детальну інформацію див. в ТІ №462. Нанести готову суміш Disboxid 438 EP-
Spachtel на шар свіжої грунтовки і розгладити шпателем.
Залежно від бажаної шорсткості поверхні можна загладити шпателем або обробити
пластмасовою кельмою. Пошкоджені місця потрібно відремонтувати.

Структура покриття

Шпаклівка

Disboxid 438 EP-Spachtel бл. 1,5 кг/мм/м2 

Бороздки, 5 см радіусом

Disboxid 438 EP-Spachtel бл. 1 кг/м

Витрата

Точна норма споживання визначається на пробній поверхні.

При 20 °C і відносній вологості повітря 60% бл. 30 хвилин.Тривалість обробки

При більш високих або більш низьких температурах час збільшується.

Температура для поверхні, матеріалу та навколишнього середовища:
Мін. 10 °C, макс. 30 °C
Відносна вологість не повинна перевищувати 80%. Температура поверхні завжди повинна бути
на 3°С вище температури точки роси.

Умови застосування

Через бл. 8 годин при 20 °C зашпатльовані місця можна фарбувати.Період очікування

Зазначений період часу збільшується при більш високих температурах і при більш низьких
температурах.

При 20 °C і відносній вологості повітря 60% через бл. 8 годин поверхня готова до подальшої
обробки, через бл. 3 днів готові до механічних навантажень, через бл. 7 днів поверхня повністю
суха.

Період висихання

При більш низьких температурах час висихання збільшується. Під час затвердіння потрібно
захистити матеріал від вологи (бл. 24 годин при 20°С), інакше відбувається зниження адгезії і
з'являються пошкодження.

Відразу після застосування промити Disboxid 419 Verdünner.Очищення інструментів

Примітки

Тільки для професійного використання певного продукту.Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Основна маса: Подразнення очей і шкіри. Сенсибілізація при контакті зі шкірою. Шкідливо для
водних організмів, може викликати довгострокові несприятливі наслідки. Зберігати в
недоступному для дітей місці. Уникати контакту зі шкірою. У разі контакту з очима, негайно
промити водою і звернутися до лікаря. Після контакту зі шкірою, негайно промити великою
кількістю води і мила.
Не допускати попадання в каналізацію / грунтові води або грунт.
Одягати захисні рукавички і засоби захисту очей / обличчя.
Містить епоксидні компоненти. Дивіться інформацію, надану виробником (паспорт безпеки).
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Затверджувач: Небезпечний при вдиханні, при контакті зі шкірою. Викликає опіки. Сенсибілізація
при контакті зі шкірою.
Шкідливо для водних організмів, може викликати довгострокові несприятливі наслідки.
У разі контакту з очима, негайно промити водою і звернутися до лікаря. Після контакту зі
шкірою, негайно промити великою кількістю води і мила. Не допускати попадання в каналізацію
/ грунтові води або грунт.
Носити відповідний захисний одяг, рукавички і засоби захисту очей / обличчя. У разі аварії або
при поганому самопочутті (якщо це можливо показати етикетку контейнера).

Здавати в утилізацію тільки порожні ємності. Основний матеріал: Дайте затвердіти суміші з
затверджувачем і утилізувати як відходи лако-фарбові матеріали.

Утилізація

RE 1Gis-код

Див. паспорт безпеки.
При обробці матеріалу, необхідно дотримуватися інструкції по нанесенню матеріалів Disbon.

Детальні вказівки

Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-438-001294
EN 13813:2002

Стяжка з синтетичної смоли / полімерні
покриття для використання всередині

приміщень
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Вогнестійкість E fl

Виділення корозійних
речовин SR

Водопроникність NPD

Зносостійкість < AR1

Міцність зчеплення > B1,5

Ударостійкість > IR4

СЕ-маркерування

EN 13813

EN 13813 

"Стяжка і суміш для покриття підлог - властивості і вимога" визначає вимоги до розчинів, що
використовується для підлогових конструкцій в інтер'єрі. Покриття з смоли і герметики також
охоплюється даним стандартом.
Продукти, згадані вище, повинні 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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