
Технічна інформація 735

Disbocret® 735 Nivellierschicht
Модифікована синтетичним матеріалом, гідравлічно
тверднуча, вирівнююча маса із цементним в'яжучим - для
внутрішніх і зовнішніх робіт.

Опис продукту

Для вирівнювання, згладжування і заповнення нерівних поверхонь підлог і виправлення
дефектів (DIN 18202).
В якості підготовки поверхні для покриттів підлог Disbon всередині і зовні приміщень, також при
інших типах покриттів підлог, таких як плитка, ПВХ, ковролін і т.д. всередині приміщень.

Сфера застосування

■ легке підготовлення та зручне нанесення
■ легка машинна обробка
■ негорючий (DIN EN 13501-1-A2 fl-s1)
■ висока міцність і твердість
■ може бути використаний на стяжках з обігрівом
■ для покриття товщиною 1,5-20 мм за один підхід

Властивості

Модифікований синтетичним матеріалом цементний розчин.В’яжуче

мішок 25 кгУпаковка/Розмір тари

У сухому місці, мінімум 6 місяців від дати виготовлення.Зберігання

■ Максимальна величина зерна: 0,5 мм
■ Міцність при стисканні:
Міцність при стисканні

Через 7 днів: бл. 25 N/мм2 

Через 28 днів: бл. 30 N/мм2 

■ Міцність на вигин:Міцність на
вигин

Через 7 днів: бл. 7 N/мм2 

Через 28 днів: бл. 8 N/мм2 

■ Міцність на розтягування: Через 28 днів: > 1,5 N/мм2 

Технічна характеристика

Застосування

Усі мінеральні поверхні.
Поверхня повинна бути стабільною за формою, міцною, вільною від забруднень і речовин,
масла, пилу, жиру і мати здатність до навантажень. Бетонні і цементні покриття повинні бути не
менше 28 днів давності. Міцність поверхонь на відрив повинна становити в середньому 1,5 N /
мм2. Мінімальна величина не менше 1,0 N / мм2.
Поверхні повинні досягати ступеня вологості:
Бетонні і цементні покриття: макс. 4 ваг.-%
Магнезитні стяжки: макс. 2-4 ваг.-%
Ангідритні стяжки: макс. 0,5 ваг.-%
Ангідритні нагріваючі стяжки: макс. 0,3 ваг.-%

Придатні основи

Для нових підлог з підігрівом повинен бути в наявності протокол тестування.
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Вказівки: Не підходить для балконних поверхонь і пішохідних доріжок. При використанні в
інших випадках зовні приміщень використовувати на поверхнях тільки з наступного щільністю
(дифузія і вода).

Поверхня підготувати за допомогою відповідних методів, наприклад, дробоструменевою
обробкою або фрезеруванням, щоб вона відповідала вимогам. Дефекти виправити матеріалом
Disbocret®-PCC-Mörteln.

Підготовка основи

Вказівки: Для успішного вирівнюючого шару стан поверхні є дуже важливою умовою.
Вбираючі поверхні негативно впливають на гідравлічні властивості вирівнюючого шару, тому
поверхню потрібно ретельно підготувати: очистити і прогрунтувати.

Вбираючі цементні поверхні:
Disbocret® 734 Nivelliergrund нанести на підготовлену поверхню валиком із заповненням пор і
обробити додатково м'якою щіткою. Потрібно уникати появи калюж. Витрата: див. технічну
інформацію матеріалу Disbocret 734 Nivelliergrund 

Товсті поверхні:

(Наприклад, попередньо оброблене покриття з плитки): заґрунтувати матеріалом Disboxid 420 E.
MI Primer. Обробити матеріалом Disboxid 943 Einstreuquarz
Витрата:

Disboxid 420 E.MI Primer, бл. 300 г/м2

Disboxid 943 Einstreuquarz, бл. 2 кг/м2

Після цього заґрунтувати матеріалом Disbocret® 734 Nivelliergrund як для вбираючих цементних
поверхонь. 

Покриття грунтовки при магнезитних і ангідритних стяжках:
Нанести подвійний шар грунтовки матеріалом Disbocret 734® Nivelliergrund з інтервалом в 5-6
годинпри 20 °C.
Витрата: бл. 250 мл/м2 в 2 робочих підходи

При 20°C поверхню з Disbocret 734 Nivelliergrund можна обробляти через бл. 12 год.
При ангідритних і магнезитових стяжках потрібно очікувати принаймні 16 годин. Наведені
періоди часу скорочуються при більш високих температурах і продовжуються при більш
високих температурах.

 

Вказівки: При незвично сильно вбираючих нових поверхнях або укладці матеріалів, потрібно
проводити пробне нанесення.

Налити в ємність відведені кількість води. Ретельно перемішуючи (макс. 600 об/хв.) Додати
відповідну кількість суміші і заважати бл. 3 хвилин до однорідної маси без грудочок. Залишок
води додати при необхідності і мішати далі 3 хвилини до однорідної маси.

Підготовка матеріалу

Суха суміш Вода

1 мас.част. 
0,24 мас.част.

мішок 25 кг
6 л

Пропорції при змішуванні

Після висихання шару грунтовки вилити на підготовлену поверхню і розподілити шаром
необхідної товщини за допомогою кельми.
Оптимальне видалення повітря з матеріалу досягається шляхом безпосередньої обробки
поверхні за допомогою голчастого валика.

Метод нанесення
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На вертикальних конструкціях, таких як колони або з'єднання стін, а також отвори потрібно
накладати спеціальні крайові смуги проти натягів і тріщин.
Вказівка: Технічний опис для нанесення цементної шпаклювальною маси для підлог, TKB-
Інструкція № 9, April 2008.

Машинне нанесення:
Для перекачування підходять поршневі або гвинтові насоси і насоси безперервного змішування.
Довжина труби мін. 25 м, діаметр труби 25-35 мм.
Визначення кількості додавання води при машинній обробці визначається за допомогою
розтікання. Для цього спочатку приготувати матеріал 735 Disbocret® Nivellierschicht, як описано
в розділі "Підготовка матеріалу" і залити 200 мл змішаного матеріалу на плоску поверхню.

Після повного розливу точно виміряти в см шар матеріалу Disbocret® 735 Nivellierschicht. Він
повинен складати бл. 28 см при 20 ° C і відносній вологості 50%. Значення може змінюватися в
залежності від температури навколишнього середовища і стану поверхні. Додавання води до
розчину виставити таким чином, щоб досягався рівномірний рівень розтікання. Для більшої
товщини шару вміст води має бути зменшено, при меншій товщині - збільшено.

При кожній зміні положення машини, також після переривання роботи, потрібно заново
визначити рівень розтікання. Занадто мала кількість води призводить до поганого розпливання і
до утворення бульбашок, які є шкідливими для подальшого покриття. При занадто великій
кількості доданої води виникає деемульгуюче явище, пов'язане з менш стійкими поверхнями.
Такі шари з низькою міцністю видаляються механічним способом.

Мін. 1,5 мм - макс. 20 мм. Для ангідритних и магнезитних стяжок макс. 10 мм.Товщина шару

Підготовка поверхні для подальших нанесеньСтруктура покриття

Затверділі поверхні з Disbocret® 735 Nivellierschicht підготувати відповідними методами так, щоб
вони відповідали вимогам. При шліфуванні поверхні можна полірувати. При великій величині
зерна потрібно провести шліфування якомога раніше (бажано в той же день).
Для визначення міцність поверхні на розтяг, потрібно завжди перевірити міцність на розрив (мін.
1,5 N/мм2) вологість поверхні.

Підготовка поверхні для покриття

Під час нанесення розлив здійснюється автоматично, так що, як правило, подальше
розгладження або шліфування є зайвими.

Disbocret 735 не використовувати в якості фінішної шпаклівки.

суха суміш, бл. 1,6 кг/мм/м2 Витрата

При 20 °C бл. 30 хвилин.Тривалість обробки

При покритті керамічною плиткою через 6 годин при температурі 20 ° С, при паронепроникних
покриттях через 3-5 днів, при диффундуючих системах через 1-2 дня або після досягнення макс.
допустимої вологості і міцності при розтягуванні. Це відноситься і до товщини 10 мм.
Більш висока товщина шару, більш товсті поверхні та інші температури продовжують час
очікування. Максимальний час очікування для нанесення покриттів не повинна перевищувати 14
днів.

Період очікування

При 20 ° C і при відносній вологості 50% через бл. 2 годин за поверхні можна ходити, через бл.
2 дня поверхню готова до механічних навантажень, через бл. 28 днів поверхню повністю суха.
При більш низьких температурах відповідно більше. Обов'язкове провітрювання робочого місця
при нанесенні.

Період висихання

Відразу після застосування промити водою. Після висихання можливо тільки механічне
очищення.

Очищення інструментів

Примітки

■ 1-1206: Тест на пожежостійкість відповідно до DIN EN 13501-1, A2fl-s1 
MPA NRW, Erwitte

Рекомендації/Експертизи

Тільки для комерційних користувачів.
Викликає подразнення шкіри. Викликає серйозне пошкодження очей. Може подразнювати
дихальні шляхи.
Не вдихати пил або туман. Не допускати попадання в очі, на шкіру або на одяг. Носіть захисний
захист для особи / для рук / для очей. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: Обережно промити очі
водою. Зняти контактні лінзи, якщо це можливо. Продовжити промивання.
ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: прополоскати рот. Не викликати блювоту.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Упаковка може бути утилізована відповідно до місцевих норм після повного засихання. Порожні
контейнери віддавати в місцях утилізації порожньої тари.

Утилізація

ZP1Gis-код

Див. паспорт безпеки.Детальні вказівки
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Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50,

64372 Ober-Ramstadt 

07

DIS-735-010205

EN 13813:2002
Цементний розчин для вирівнюючих шарів в

будівлях

 EN 13813:CT-A2fl s1-C25-F7

Вогнестійкість A2fl -s1

Виділення корозійних
речовин CT

Зносостійкість NPD

Міцність на стискання C 25

Міцність на згин F 7

Міцність на зчеплення NPD

Ударостійкість NPD

СЕ-маркерування

EN 13813

DIN EN 13813 "Стяжка матеріал і підлогові стяжки - Стяжка матеріали - властивості та вимоги"
(січень 2003 р), що визначають вимоги до стяжки розчинів, використовуваних для покриття
конструкцій в інтер'єрі.
Продукти, які перераховані в Стандарті, мають бути забезпечені маркуванням СЕ.

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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