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Disboxid 420 E.MI Primer
Прозора 2-компонентна епоксидна смола для ґрунтування
мінеральних підлог, з мінімальною емісією, випробувана і
контролюється TÜV на наявність шкідливих речовин.
Особливо добре підходить для поверхонь, чутливих до вологи.

Опис продукту

За рахунок зведення до мінімуму емісій і шкідливих речовин особливо добре підходить для всіх
"чутливих" зон, наприклад, приміщень для тривалого перебування людей, лікарень, дитячих
садків і ясел, шкіл і т.п.

Сфера застосування

Довготривале надійне зчеплення, в тому числі при сильних коливаннях температури і вологи,
разом з Disboxid 421 E.MI Coat і іншими кроючими покриттями Caparol. В якості ґрунтовки,
шпаклівки на здир і розчинного настилу на мінеральних поверхнях під покриттям для підлоги,
наприклад виробничі та складські приміщення, офісні приміщення, приміщення для тривалого
перебування людей, а також торговельні зали.
В якості в'яжучого для Disboxid 946 Mörtelquarz для створення промислових настилів з високою
зносостійкістю, галтелів і перепрофілювання вибоїн. В якості гладкої або протидіючої ковзанню
поверхні. Для заливки тріщин.
В якості захисту свіжого бетону - запобігає швидкому висиханню бетону.
Ґрунтувальна шпаклівка в системі матеріалів для обробки паркінгів - Parkhaus-System Disboxid
OS 8 E.MI II.

Матеріал випробуваний відповідно до критеріїв AgBB на емісію летких органічних сполук з
будівельних конструкцій, що застосовуються всередині приміщень. Схема оцінки AgBB (Комісії
по санітарній оцінці будівельних виробів) була складена компетентними органами з питань
охорони навколишнього середовища і здоров'я для застосування будівельних матеріалів в
чутливих зонах, наприклад, кімнатах відпочинку. 

■ мінімальні емісії
■ перевірено TÜV на вміст шкідливих речовин
■ допущено Німецьким інститутом будівельної техніки
■ не містить бензилового спирту і алкілфенолу
■ хороша проникаюча здатність
■ дуже хороше зчеплення з бетонною поверхною

Властивості

2-компонентна епоксидна смола з низькою в'язкістю, загальний вміст твердих речовин
відповідно до вимог Deutscher Bauchemie

В’яжуче

■ 1 кг, 5 кг, 10 кг бляшане комбіноване відро,
■ 25 кг бочка (основна маса в 17,5 кг бляшаній банці Hobbock, затверджувач в 7,5 кг

бляшаному відрі)

Упаковка/Розмір тари
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Прозорий

Можливість пігментації густотертими фарбами Disboxid 980 NEFA®POX.
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 характеристики матеріалу.

Колірні відтінки

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

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,1 г/см3
■ Товщина сухого шару: бл. 90 мкм/100 г/м2 

■ Показник стирання за Табером: бл. 43 мг/30 см2 

■ Міцність до ударів маятника за Кьонігом: бл. 197 с
■ Міцність при стисканні: бл. 89 Н/мм2 

Технічна характеристика

Застосування

Всі мінеральні поверхні.
Поверхня повинна бути міцною, мати здатність до навантажень, не містити розділяючих частин,
пилу, масла, жиру, забруднень від стертої гуми та інших речовин, а також повинна зберігати
форму. Перевірити можливість нанесення покриття на цементні, пластифіковані розрівнюючі
маси, при необхідності нанести пробне покриття.
Межа міцності при розтягуванні поверхні поверхні повинна становити в середньому 1,5 Н/мм2.
Мінімальна окрема величина не повинна бути менше 1,0 Н/мм2.

Придатні основи

Основа повинна досягти своєї рівноважної вологості:

■ Бетон і цементна безшовна підлога: не більше 4 мас. %
■ Ангідритова безшовна підлога: не більше 0,5 мас. %
■ Магнезитна безшовна підлога: 2-4 мас. %
■ Кам'яна безшовна підлога: 4-8 мас. %

Необхідно виключити висхідну по капілярах вологу, в разі ангідритних і магнезитних безшовних
підлог необхідно обов'язково забезпечити ізоляцію від поверхні землі.

Підготувати поверхню відповідними методами, наприклад, шляхом дробоструменевого
очищення або фрезерування, так, щоб вона відповідала наведеним вимогам. Заповнити вибоїни
і дефекти на поверхні розчинами Disbocret®-PCC або Disboxid EP врівень з рівнем поверхні.

Підготовка основи

Додати затверджувач до основної маси. Інтенсивно перемішати мішалкою на низьких оборотах
(не більше 400 об/хв). Перелити в іншу ємність і ще раз ретельно перемішати.
Якщо матеріал необхідно пігментувати, до основної маси спочатку додають густотерту фарбу (1
пластиковий мішок Disboxid 980 NEFA®POX на 25 кг Disboxid 420 E.MI Primer) і перемішують.

Підготовка матеріалу

Основна маса : Затверджувач = 7 : 3 масових частинПропорції при змішуванні

Залежно від призначення матеріал наноситься гумовою раклею, щіткою, валиком з середнім
ворсом.

Метод нанесення

Ґрунтувальне покриттяСтруктура покриття

Замішаний матеріал вилити на поверхню і рівномірно розподілити гумовою раклею. Для
уникнення блискучих ділянок розподілений матеріал додатково обробити валиком із середнім
ворсом або щіткою. Свіжу ґрунтовку при необхідності засипати піском. Для отримання
протиковзаючих покриттів, що наносяться валиком, і розчинні настили засипати матеріалом
Disboxid 943/944 Einstreuquarz. Для подальших саморозтічних покриттів, що наносяться за
технологією шпаклювання, засипати матеріалом Disboxid 942 Mischquarz. На ґрунтовку, що не
обсипана піском, при температурі в приміщенні не більше 20°С необхідно нанести наступні
покриття протягом 16-24 годин.

При більш високих температурах в приміщенні поверхню необхідно засипати піском.

Ґрунтування

Нанести матеріал за 1-2 робочих проходи, як описано вище. Для отримання протидіючої
ковзанню поверхні, перший, свіжий шар в залежності від бажаної шорсткості засипати
матеріалом Disboxid 943/944 Einstreuquarz або іншими відповідними засобами посипання,
наприклад, Durop, Granitsplitt або карбід кремнію.

Шпаклювання на здир

Рівні поверхні з невеликою шорсткістю

Приготувати шпаклювальну масу з:
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■ Disboxid 420 E.MI Primer, 1 мас. частина
■ Disboxid 942 Mischquarz, 1,5 мас. частин

Нерівні, шорсткі поверхні

Приготувати шпаклювальну масу з:

■ Disboxid 420 E.MI Primer, 1 мас. частина
■ Кварцевий пісок: 1,5 мас. частини (суміш Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943

Einstreuquarz у співвідношенні 1 : 1)

Вилити шпаклювальну масу на проґрунтовану поверхню. Рівномірно розподілити раклею. Після
цього видалити повітря за допомогою голчастого валика. Нанесену шпаклівку при необхідності
засипати піском. Дуже пористі і шорсткі поверхні перед нанесенням шпаклівки проґрунтувати
матеріалом Disboxid 420 E.MI Primer.

Розчинний настил

Прогрунтувати поверхню підлоги, як описано вище.

Приготувати розчин з:

■ Disboxid 420 E.MI Primer, 1 мас. частина
■ Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 мас. частин

В'яжуче в 5 кг бочці розраховане на змішування з двома 25 кг мішками Mörtelquarz.
Висипати Mörtelquarz в мішалку примусової дії і додавати замішане в'яжуче при працюючій
мішалці. Виконувати інтенсивне перемішування протягом 3 хвилин.
Нанести розчин "мокре по мокрому" на свіжу ґрунтовку або на вже затверділу засипану піском
ґрунтовку, ущільнити і потім розгладити кельмою з пластмаси або високоякісної сталі.
Для отримання непроникної для рідини або перешкоджаючої ковзанню поверхні закрити настил,
як описано в пункті 2.
Перед розчинним настилом, при необхідності закрити пори або проґрунтувати матеріалом
Disboxid 420 E.MI Primer з додаванням ок. 2 вагу. % Disboxid 952 Stellmittel.

Захист свіжого бетону

Для ефективного зниження випаровування води і для захисту від передчасного висихання
бетону матеріал необхідно нанести якомога раніше. Знову ж правильним моментом для цього є
момент, коли бетон з водоцементним співвідношенням <0,55 wz стане придатним для ходьби
(при 20°С вже через кілька годин) без залишення слідів від ніг.
Матеріал можна наносити тільки на поверхні, які були затерті за допомогою терки або
прасувального диска так, щоб на поверхні не виникало знижуючого адгезію цементного шламу.
Перед нанесенням матеріалу на поверхні не повинно бути водної плівки (калюжі).

Увага: Бетон не повинен оброблятися затирочною машиною.

Перед нанесенням матеріалу, поверхні необхідно надати шорсткості за допомогою сталевої або
пластмасовою щітки (Piasara), щоб видалити можливий цементний шлам і поліпшити прохідність
капілярів шляхом відкриття пор.
Нанести матеріал на поверхню гумовим скребком зустрічними рухами. Через деякий час
витримки, зазвичай через 10-15 хвилин при 20 ° C розкачати валиком рухами хрест-навхрест
для забезпечення рівномірного розподілу.
Залежно від марки бетону нанести максимально прийнятну поверхнею кількість Disboxid 420 E.
MI Primer. На поверхні не повинно залишатися "калюж" матеріалу.
Перевірити нанесений матеріал на відсутність пор і, при необхідності, другим робочим
проходом закрити наявні пори. Потім засипати поверхню матеріалом Disboxid 943 Einstreuquarz.
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Ґрунтувальне покриття бл. 200–400 г/м 2 

Запечатка бл. 200–400 г/м 2 

на один шар

Шпаклівка на здир
для рівних поверхонь з невеликою шорсткістю

Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 942 Mischquarz

бл. 660 г/мм/м 2 

бл. 1 кг/мм/м 2 

для шорстких нерівних поверхонь

Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 942 Mischquarz

Disboxid 943 Einstreuquarz

бл. 660 г/мм/м 2 

бл. 500 г/мм/м 2 

бл. 500 г/мм/м2 

Розчиннийй настил*

Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 946 Mörtelquarz

бл. 190 г/мм/м 2 

бл. 1,9 кг/мм/м 2 

Захист свіжого бетону

Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 943 Einstreuquarz

бл. 30-600 г/м 2 

бл. 1 кг/м 2 

Витрата

Точна витрата визначається шляхом нанесення пробного покриття на об'єкті.

* Можна виконувати частковий ремонт поверхні підлоги на балконах. Через відмінності в
коефіцієнтах розширення епоксидного розчину і бетону можна нанести покриття на всю
поверхню балкона, інакше можуть з'явитися тріщини.

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

При більш високих температурах тривалість зменшується, а при більш низьких - збільшується.

Температура матеріалу, навколишнього середовища і поверхні:Умови застосування

Не менше 10°C, не більше 30°C. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%.
Температура поверхні повинна бути, принаймні, на 3°С вище точки роси.

Час витримки між послідовними робочими операціями при температурі 20 ° С повинна
становити не менш як 12 годин і не більше 24 годин. У разі більш тривалого часу очікування
поверхню від попередніх робочих проходів необхідно відшліфувати, якщо на неї не наносився
пісок. Зазначені інтервали зменшуються при більш високих і збільшуються при більш низьких
температурах.
Вказівка: При використанні в якості захисту свіжого бетону при 20 ° С через 2 дні можна
нанести поверх тонкошарове покриття, а через 5 днів - товстошарове покриття (саморозтічне
покриття і розчинний настил).

Період очікування

При 20 °С і 60% відносній вологості повітря прибл. через 12 години по поверхні можна ходити,
через 3 дні - надавати механічне навантаження, а через 7 днів покриття повністю твердне.
При більш низьких температурах час висихання відповідно збільшується. Під час процесу
затвердіння (бл. 12 годин при 20 ° С) нанесений матеріал необхідно захистити від вологи,
інакше можуть з'явитися поверхневі дефекти і зниження адгезії.

Період висихання

Відразу ж після використання і при тривалих паузах в роботі промити розчинником Disbocolor
419 Verdünner.

Очищення інструментів
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Примітки

1-1244 Допуск загального будівельного нагляду для застосування в приміщеннях для
перебування людей Z-156.605-640, Німецький інститут будівельної техніки, Берлін
1-1245 Стійкість до дії вологи із зворотного боку, Інститут ім. Роберта Мурьяна, Обер-Рамштадт
1-1286 Випробування поведінки при пожежі (Bfl s1) згідно DIN EN 13501-1, випробувальний
інститут Хох, Фладунген

Рекомендації/Експертизи

Продукт призначений тільки для промислового застосування.

Основна маса: Може викликати алергічну реакцію при контакті зі шкірою. Подразнює очі і
шкіру. Небезпечно для водних організмів, може викликати довгострокові несприятливі переміни
для водяної екосистеми.
Уникати попадання на шкіру. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою і звернутися до
лікаря. При попаданні на шкіру негайно змити великою кількістю води з милом.
Не допускати попадання в каналізацію, водойми і на ґрунт.
Під час роботи одягати захисні рукавички і захисні окуляри/маску. Містить епоксидні сполуки.
Дотримуватися вказівки виробника (в паспорті безпеки).

Затверджувач: Викликає опіки. Подразнює органи дихання. Може викликати алергічну реакцію
при контакті зі шкірою. Не вдихати пари / аерозоль.
У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою і звернутися до лікаря.
При попаданні на шкіру негайно змити великою кількістю води з милом.
Наносити в добре провітрюваних приміщеннях. При недостатній вентиляції носити респіратор.
Під час роботи надіти відповідний захисний одяг, рукавички і засоби захисту очей / обличчя.
Зберігати в місцях, недоступних для дітей.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Здвать в утилізацію тільки порожні ємкості. Рідкі і затверділі матеріали утилізувати як відходи
фарб з вмістом органічних розчинників або інших небезпечних речовин. Незатверділі залишки
продукту відносяться до категорії особливих відходів.

Утилізація

для даного продукту (кат. А/j): 500 г/л (2010). Цей продукт містить макс. 1 г/л VOC.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

RE 1Gis-код

Див. паспорт безпеки. При роботі з матеріалом необхідно дотримуватися вказівок щодо
використання матеріалів для захисту будівельних конструкцій Disbon.

Детальні вказівки

■ EN 13813СЕ-маркерування

У стандарті DIN EN 13813 "Розрівнюючий матеріал і безшовні підлоги. Розрівнюючі матеріали.
Властивості і вимоги" встановлено вимоги до розрівнюючих матеріалів, що застосовуються для
підлогових конструкцій всередині приміщень. Цей стандарт також охоплює покриття і
наповнювачі з синтетичної смоли.

■ EN 1504-2
Процедура захисту поверхні встановлена   в стандарті EN 1504-2 "Продукти та системи для
захисту і відновлення бетонних будівельних конструкцій - Частина 2: Системи захисту
поверхонь для бетону".
Продукти, що відповідають вищезгаданим стандартам, повинні маркуватися знаком СЕ.
Маркування виконується на тарі і в відповідному блокноті по маркуванню СЕ, який можна
знайти в Інтернеті за адресою www.caparol.ua.
Для застосування в Німеччині в зонах, чутливих до безпеки, застосовуються додаткові
стандарти. Відповідність стандартам підтверджується знаком відповідності на упаковці. Воно
також підтверджується системою підтвердження відповідності 2+ разом з контролем і
випробуваннями з боку виробника і визнаних випробувальних організацій (уповноважених
органів).

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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