
Технічна інформація 443

Disbopox 443 EP-Imprägnierung
Водорозчинна, прозора 2-компонентна епоксидна смола для
ґрунтування і просочення мінеральних підлогових поверхонь.

Опис продукту

Безбарвна суміш для просочування мінеральних підлогових поверхонь і ґрунтовка під
водорозчинні епоксидні покриття для підлоги.
Завдяки рецептурі з мінімізованої емісією, перевіреній на наявність шкідливих речовин
особливо добре підходить для «чутливих» областей, наприклад, залів очікування, лікарень,
дитячих садків, груп продовженого дня, шкіл і т.п.

Сфера застосування

■ відкрита для дифузії водяної пари
■ придатна для матових у вологому стані цементних поверхонь
■ мінімальні емісії, випробувана і контролюється TÜV на наявність шкідливих речовин
■ схвалена Німецьким інститутом будівельної техніки

Властивості

Продукт перевірений відповідно до критеріїв комісії з санітарно-гігієнічної оцінки будівельних
продуктів (AgBB) на емісію летючих органічних речовин (ЛOC) в ряду аналогічних будівельних
продуктів для внутрішніх поверхонь.
Схема оцінки AgBB була розроблена екологічним і санітарно-гігієнічним відомством для
застосування будівельних матеріалів на "чутливих" ділянках.

Водорозчинна 2-компонентна епоксидна рідка смолаВ’яжуче

5 кг, 10 кг пластмасове комбі-відроУпаковка/Розмір тари

Прозора Колірні відтінки

Під дією УФ-випромінювання і атмосферних впливів можливі зміни кольору.
Органічні барвники (такі як кава, червоне вино і листя), а також різні хімічні речовини
(наприклад, дезінфікуючі засоби, кислоти і т.п.) можуть викликати зміни кольору. Це не впливає
на ефективність і експлуатаційні властивості матеріалу.

ГлянцеваСтупінь глянцю

Зберігати в прохолодному, сухому, захищеному від морозу місці.
Продукт зберігає стабільність при зберіганні в оригінальній закритій упаковці протягом не менше
1 року. При більш низьких температурах зберігати матеріал перед нанесенням при температурі
бл. 20°С.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,0 г/см3
■ Товщина сухого шару: бл. 30 мкм/100 г/м2 

■ Коефіцієнт опору дифузії µ (H2 O): бл. 38.000

Технічна характеристика
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Застосування

Внутрішні мінеральні поверхні (в тому числі бетон, цементні, ангідритові підлоги).
Поверхня повинна володіти здатністю до навантажень, мати стабільну форму, бути твердою,
вільною від часток, пилу, масел, жирів, гумових стружок та інших речовин.
При нанесенні покриття на цементні, підсилені синтетичним матеріалом вирівнюючі маси
потрібно пробне покриття, щоб визначити сумісність.
Безшовні підлоги з твердих матеріалів, а також поверхні, які повинні бути оброблені хімічними
добавками (наприклад, засобами для подальшої обробки), потребують інтенсивної механічної
підготовки. При необхідності слід обробити пробну ділянку.
Бетонна або цементна підлога повинна висохнути до матового стану, не повинно бути видно
глянцевої водної плівки.

Придатні основи

Якщо матеріал Disbopox 443 EP-Imprägnierung застосовується в якості ґрунтовки для
подальшого нанесення покриття, необхідно додатково дотримуватися наступних вказівок.

Міцність на розтяг поверхні повинна становити в середньому 1,5 Н/мм2. Мінімальна окрема
величина не повинна бути нижче 1,0  Н/мм2.

Поверхні повинні досягти збалансованої вологості:

Бетон та цементниа безшовна підлога: макс. 4 мас.% (метод СМ)
(не відноситься до подальшого нанесення
матеріалу Disbopox 453 Verlaufschicht)

Ангідритова підлога: макс. 1 мас.% (метод СМ)

Методи перевірки для зазначених величин згідно DAfStb, директива по відновленню частина 3.

Поверхню необхідно підготувати за допомогою спеціальних заходів, напр., дробоструминної
обробки, алмазного шліфування або фрезерування, таким чином, щоб вона відповідала
вимогам.

Підготовка основи

Сильно забруднені поверхні без здатності до навантажень, наприклад, поверхні з маслами,
жирами, гумової стружкою і т.п., а також поверхні з осипом або склоподібним цементним
каменем, потребують інтенсивної механічної підготовки. Масляні плями слід видалити за
допомогою звичайного засобу для видалення масел.

Старі покриття необхідно видалити.

Дефектні ділянки або тріщини заповнити до самої поверхні матеріалами Disbocret-PCC-Mörtel
або Disboxid EP-Mörtel.

Матеріали з вмістом силікону не можна використовувати до і під час всього процесу нанесення,
оскільки вони можуть привести до пошкодження поверхні.

Необхідно дотримуватися вказівок BEB-Arbeitsblatt KH-0 / U * і BEB-Arbeitsblatt KH-1 *, а також в
таблиці 2,5 директиви щодо захисту і відновлення бетонних елементів, частина 2 «Німецької
комісії з залізобетону».
* Федеративне об'єднання Bundesverband Estrich und Belag e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

Додайте затверджувач в основну масу. Інтенсивно перемішайте з допомогою мішалки на
повільних обертах (прим. 400 об./хв.). Перелийте масу в іншу ємність, при необхідності додайте
воду для розведення (макс. 5%) і ще раз перемішайте.

Підготовка матеріалу

Основна маса : Затверджувач = 4 : 1 масових частокПропорції при змішуванні

Залежно від області застосування щіткою для нанесення запечатує покриття, валиком з
коротким ворсом або безповітряним розпилювачем Airless. Під час застосування матеріал
необхідно перемішувати.
При застосуванні матеріалу в якості просочення відбувається «розпалювання» поверхні. На
нерівномірно вбираючих поверхнях можуть з'явитися відмінності в ступені глянцю і колірному
відтінку. Для отримання рівномірного зовнішнього вигляду потрібно завжди працювати в
техніці «мокре по мокрому». На великих поверхнях повинні працювати кілька людей або слід
поділити велику поверхню на окремі ділянки. На дотичних поверхнях необхідно завжди
застосовувати матеріал з однієї партії.
Сильне перевищення товщини шару на окремих робочих етапах може привести до порушення
процесу затвердіння і відшаровування матеріалу.

Метод нанесення

Для просочення / нанесення запечатуючого покриття на мінеральні поверхні в залежності від
вбираючої здатності і товщини шару розбавити максимум 5 мас.% води.
Відповідний розпилювач: безповітряний (0,008 дюйма).

Структура покриття

Нанесення покриття ґрунтовки на вбираючі мінеральні поверхні для подальшого
покриття водорозчинним матеріалом:
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матеріал наноситься рівномірно і інтенсивно в один робочий прийом щіткою для нанесення
запечатуючого покриття.

Просочення / нанесення запечатуючого покриття на вбираючі мінеральні поверхні:

матеріал наноситься в один або два робочих прийоми. Перший шар наноситься щіткою для
нанесення запечатуючого покриття, другий шар - валиком з коротким ворсом або
розпилювачем.

На вбираючих поверхнях бл. 200 г/м2 розбавленого та нерозбавленого матеріалу в один шар.Витрата

Точний витрата визначається при пробному нанесенні на об'єкті.

При температурі 20оС та відносній вологості повітря 60% прибл. 60 хвилин.Тривалість обробки

При більш високій температурі час застосування скорочується, при більш низькій температурі -
збільшується.
Вказівка: Закінчення допустимого часу застосування помітно за зовнішнім виглядом матеріалу.

Час очікування між робочими процесами при температурі 20°С має становити мін. 16 годин та
макс. 24 години. Те ж саме відноситься і до нанесення пігментованих покриттів, відкритих для
дифузії.
При більш тривалому часу очікування поверхню необхідно відшліфувати. При більш високій
температурі час очікування скорочується, при меншій температурі - збільшується.

Період очікування

При 20 °C  та 60% відносної вологості повітря приблизно через 16 годин по поверхні можна
ходити, через 7 днів поверхню може піддаватися повним механічним і хімічним
навантаженням. При меншій температурі час сушіння збільшується.

Період висихання

Під час процесу затвердіння (приблизно 24 години при 20°C) нанесений матеріал необхідно
берегти від вологи, інакше може пошкодитися поверхня і знизитися адгезія.

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

Очищення інструментів

Примітки

Актуальні сертифікати надаються за запитом.Рекомендації/Експертизи

Продукт призначений тільки для промислового застосування.
Основна маса:
Викликає серйозне пошкодження очей. Не вдихати пар / аерозоль. Не допускати попадання в
очі, на шкіру або на одяг. Застосовувати тільки на вулиці або в добре провітрюваному
приміщенні. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Використовувати запропоновані
захисні засоби.
При ковтанні: відразу звернутися до лікаря.
ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: змити великою кількістю води з милом.
ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: кілька хвилин акуратно промивати водою. По можливості видалити
контактні лінзи. Промивати очі далі.
Зберігати ємності щільно закритими в добре провітрюваному місці.

Затверджувач:
Викликає подразнення шкіри. Викликає серйозне пошкодження очей. Може викликати алергічну
реакцію на шкірі. Отруйний для водних організмів, може чинити на водойми тривалий шкідливий
вплив. Рідина і пар спалахують. Тримати далі від відкритого полум'я / гарячих поверхонь. Не
курити. Не вдихати пар / аерозоль. Не допускати потрапляння в очі, на шкіру або на одяг.
Застосовувати тільки на вулиці або в добре провітрюваному приміщенні. Уникати потрапляння в
навколишнє середовище. Використовувати запропоновані захисні засоби.
При ковтанні: відразу звернутися до лікаря.
ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: змити великою кількістю води з милом.
ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: кілька хвилин акуратно промивати водою. По можливості видалити
контактні лінзи. Промивати очі далі.
Зберігати ємності щільно закритими в добре провітрюваному місці.
Містить епоксидні сполуки. Може викликати алергічну реакцію на шкірі. Слідувати вказівкам
виробника (див. паспорт безпеки).

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Віддавати в утилізацію тільки порожні ємності.
Рідкі і затверділі залишки матеріалу утилізувати як відходи фарб, що містять розчинники або інші
небезпечні речовини.

Утилізація

для даного продукту (кат. А/j): 140 г/л (2010). Цей продукт містить макс. 80 г/л VOC.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

RE 2Gis-код
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e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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