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Disboxid 461 EP-Grund TS
Прозора 2-компонентна епоксидна рідка смола для
ґрунтування мінеральних підлогових поверхонь. Може
застосовуватися вже від 3ОС, при кімнатній температурі дуже
швидко може піддаватися подальшій обробці.

Опис продукту

В системі з матеріалом Disboxid 466 EP-Schicht TS оптимально узгоджений час між нанесенням
покриттів за один вихідний.
Застосовується в якості ґрунтовки або зернистої шпаклівки під підлогові покриття.
Застосовується в якості в'яжучого для матеріалу Disboxid 946 Mörtelquarz для формування
закруглених переходів і для часткового репрофілювання дефектів і сколів.

Сфера застосування

■ вступає в реакцію вже при температурі 3о С
■ швидко може піддаватися подальшій обробці
■ хороша стійкість до хімічних речовин
■ може піддаватися тривалому впливу вологи

Властивості

Низьков'язка 2-компонентна епоксидна рідка смола.В’яжуче

3 кг, 10 кг бляшана комбінована ємністьУпаковка/Розмір тари

Прозорий.

Пігментується за допомогою колірних паст Disboxid 980 NEFA®POX.
Дозволяє змінити тон кольору при атмосферному впливі і УФ. Органічні барвники (напр., кава,
червоне вино, листя) і хімічні речовини (напр., засоби дезінфекції, кислоти і т.п.) можуть
викликати зміни колірного тону. Функціональні властивості продукту при цьому не змінюються.

Колірні відтінки

У прохолодному, сухому місці, без морозу.
Термін зберігання в оригінально закритій упаковці мінімум 1 рік.
При зберіганні матеріалу при низькій температурі перед застосуванням зберігати продукт при
температурі 20оС.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,1 г/см3 

■ Товщина сухого шару: бл. 95 мкм/100г/м2 

■ Міцність при стисканні:
Міцність при стисканні

бл. 70 Н/мм2 

Технічна характеристика

Застосування

Всі мінеральні поверхні.
Поверхня повинна володіти здатністю до навантажень, мати стабільну форму, бути твердою,
вільної від розділяючих часток, пилу, масел, жирів, гумових стружок та інших речовин.
При нанесенні покриття на цементні, поліпшені синтетичним матеріалом вирівнюючі маси
потрібно пробне покриття, щоб визначити сумісність.
Міцність на розтяг поверхні повинна становити в середньому 1,5 Н / мм2. Мінімальна окрема
величина не повинна бути нижче 1,0 Н / мм2.

Придатні основи
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Поверхня повинна досягнути збалансованої вологості:

■ бетон та цементна підлога             макс. 4 мас. %
■ ангідритна підлога                       макс. 0,5 мас. %
■ магнезитова підлога                     2 - 4 мас. %
■ ксилолітова підлога                     4 – 8 мас. %

Можливість підвищення вологості необхідно виключити, для ангідритної і магнезитової підлоги
обов'язково потрібно ізолюючий шар від землі.

Поверхню необхідно підготувати за допомогою спеціальних заходів, напр., за допомогою
дробеструменевої обробки або фрезерування, таким чином, щоб вона відповідала поставленим
вимогам. Дефектні ділянки в поверхні або тріщини заповнити матеріалами Disbocret-PCC-Mörtel
або Disboxid EP-Mörtel врівень з поверхнею.

Підготовка основи

Додайте згущувач / затверджувач в смолу. Інтенсивно перемішайте з допомогою мішалки на
повільних обертах (прибл. 400 об. / хв.). Перелийте масу в іншу ємність і ще раз ретельно
перемішайте. Якщо матеріал піддається пігментації, то в основну масу спочатку слід додати
кольорову пасту (1 пакет Disboxid 980 NEFA®POX на 20 кг Disboxid 461 EP-Grund TS) і
перемішати.

Підготовка матеріалу

Маса : затверджувач = 2 : 1 мас. долейПропорції при змішуванні

Залежно від області застосування гумовою раклею, щіткою для нанесення запечатуючого
покриття, валиком або кельмою.

Метод нанесення

Ґрунтувальне покриття
Замішаний матеріал вилити на поверхню і рівномірно розподілити гумовим скребком. Щоб
уникнути появи глянцевих ділянок розподілений матеріал обробити валиком з середнім ворсом
або щіткою для запечатування. При нанесенні на слабо вбираючі поверхні або при більш низькій
температурі матеріал можна розбавити розчинником Disboxid 419 Verdünner максимум на 15
вагу.%. В цьому випадку необхідно забезпечити достатню вентиляцію.

Структура покриття

Зернисте шпатлювання
Рівні, мілко-шорсткуваті поверхні:
Приготувити шпатлювальну масу з слідуючих компонентів:

Disboxid 461EP-Grund TS 1 мас. частина
Disboxid 942 Mischquarz 1,5 мас. частин

Нерівні, шорсткуваті поверхні:
Приготувати шпатлювальну масу з слідуючих компонентів:

Disboxid 461 EP-Grund TS 1 мас. частина
Кварцевий пісок (Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943
Einstreuquarz змішати в пропорції 1:1)

1,5 мас. частин

Залити шпатлевочного масу на ґрунтовану поверхню. Рівномірно розподілити прасування
кельмою. Потім видалити повітря голчастим валиком. Дуже пористі і шорсткі поверхні перед
нанесенням шпаклівки необхідно заґрунтувати матеріалом Disboxid 461 EP-Grund TS.

Вказівки:
Свіжу ґрунтовку або шпаклівку необхідно густо засипати піском, щоб через швидке затвердіння
зберегти надійну адгезію з подальшим шаром.

Фінішнепокриття Посипка піском для Disboxid 461EP- GrundTS
Покриття валиком гладке 1) Disboxid 942 Mischquarz
Покриття валиком, що перешкоджає
ковзанню 2)  

Disboxid 943/944 Einstreuquarz

Розтічне покриття, розтічний розчин,
посипне покриття

Disboxid 942 Mischquarz

1) Нанести фінішне покриття в 2 робочих прийому, загальна витрата мін. 800 г/м2

2) Нанести фінішне покриття в 1-2 робочих прийому в залежності від бажаної шорсткості.

Розчин для дефектів / сколів

Заґрунтувати підлогову поверхню матеріалом Disboxid 461 EP-Grund TS.
Приготувати розчин з наступних компонентів:

Disboxid 461EP-Grund TS 1 мас. частина
Disboxid 946 Mörtelquarz 10 мас. частин
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Пісок для розчину засипати в мішалку безперервної дії і додати замішане в'яжуче при
працюючій мішалці. Матеріал інтенсивно перемішати. Нанести розчин на свіже покриття
ґрунтовки в техніці «мокре по мокрому», ущільнити і вирівняти кельмою із пластику або
нержавіючої сталі. Перед подальшою обробкою покрити розчин матеріалом Disboxid 461 EP-
Grund TS з додаванням бл. 2 мас.% Disboxid 952 Stellmittel.

Вказівка:
Покриття ґрунтовки і розчин необхідно густо засипати піском.

Ґрунтувальне покриття: бл. 200-400 г/м2 

Зернисте шпатлювання:
для мілко-шорстких, рівних поверхонь:
Disboxid 461 EP-Grund TS бл. 660 г/мм/м2 

Disboxid 942 Mischquarz бл. 1 кг/мм/м2 

для шорстких, нерівних поверхонь:
Disboxid 461 EP-Grund TS бл. 660 г/мм/м2 

Disboxid 942 Mischquarz бл. 500 г/мм/м2 

Disboxid 943 Einstreuquarz бл. 500 г/мм/м2  
Розчин для дефектів / сколів:
Disboxid 461 EP-Grund TS бл. 190 г/мм/м2 

Disboxid 946 Mörtelquarz бл. 1,9 кг/мм/м2  
Посипка піском:
Disboxid 942 Mischquarz бл. 1,5-2 кг,м2 

Витрата

Точна витрата візначається при пробному нанесенні.

При температурі 20о С і відносній вологості повітря 60% прибл. 15 хвилин. При температурі 5оС
бл. 40 хвилин. При більш високій температурі час застосування скорочується, при більш низькій
температурі - збільшується.

Тривалість обробки

Температура матеріалу, циркуляційного повітря і поверхні мінімум 3о С максимум 25 °С.
Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%. Температура поверхні завжди
повинна бути мін. на 3°C вище температури точки роси.

Умови застосування

Час очікування між робочими прийомами при 20о С складає мінімум 5 годин. При більш високій
температурі час очікування скорочується, при більш низькій температурі - збільшується.

Період очікування

При 20° C  та 60% відносної вологості повітря приблизно через 5 - 6 годин по поверхні можна
ходити / піддавати подальшій обробці, через 1 день можна піддавати механічним
навантаженням, через 2 дні поверхню повністю твердне. При меншій температурі час сушіння
збільшується. Під час процесу затвердіння (приблизно 5 годин при 20 °C) нанесений матеріал
необхідно берегти від вологи, інакше може відбутися пошкодження поверхні і порушення
адгезії.

Період висихання

Відразу після використання і при тривалих перервах в роботі розчинником Disboxid 419
Verdünner.

Очищення інструментів
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Примітки

Продукт призначений тільки для промислового застосування.Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Основна маса:

■ Подразнення очей і шкіри.
■ Можлива сенсибілізація при контакті зі шкірою. Уникати попадання на шкіру. При попаданні

на шкіру відразу змити великою кількістю води з милом.
■ Отруйно для водних організмів, може чинити на водойми тривалий шкідливий вплив.
■ При попаданні в очі ретельно промити водою і звернутися до лікаря. 
■ Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в ґрунт.
■ При роботі одягати захисні рукавички та окуляри / маску для обличчя.
■ Містить епоксидні сполуки.
■ Слідувати вказівкам виробника (див. паспорт безпеки).

Затверджувач:

■ Шкідливо для здоров'я при вдиханні та ковтанні.
■ Викликає сильні хімічні опіки.
■ Викликає подразнення органів дихання.
■ Можлива сенсибілізація при контакті зі шкірою. При попаданні на шкіру відразу змити

великою кількістю води з милом.
■ Шкідливо для водних організмів, може чинити на водойми тривалий шкідливий вплив.
■ Зберігати під замком, в недоступному для дітей місці.
■ При попаданні в очі ретельно промити водою і звернутися до лікаря.
■ Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в грунт; даний продукт і упаковку

необхідно здавати в утилізацію проблемних відходів.
■ При роботі надягати захисний спецодяг, захисні рукавички та окуляри / маску для обличчя.
■ При нещасному випадку або нездужанні одразу звернутися до лікаря (по можливості

показати упаковку / етикетку).
■ Уникати потрапляння в навколишнє середовище.
■ Дотримуватися особливих вказівок / розпорядження в паспорті безпеки.

Здавати в утилізацію тільки порожню упаковку.
Залишки матеріалу: основна маса повинна застигнути разом з затверджувачем, утилізувати як
відходи фарб.

Утилізація

для даної категорії продуктів (кат. А/j): 500 г/л (2010).
Цей продукт містить макс. 110 г/л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

див. паспорт безпеки
При застосуванні матеріалу необхідно дотримуватися вказівок щодо застосування матеріалів
Disbon для захисту будівель.

Детальні вказівки

EN 13813СЕ-маркерування

Норма EN 13813 «Безшовні розчини, маси і підлоги - властивості і вимоги» висуває вимоги до
розчинів, використовуваних для створення підлогових конструкцій в приміщеннях. Норма діє і
для покриттів / запечатувальних покриттів на основі синтетичних смол. Продукти, відповідні
даній нормі, отримують маркування СЕ.
Маркування наноситься на упаковку і заноситься до відповідного журналу за маркуванням СЕ,
який можна подивитися в Інтернеті за адресою www.caparol.ua

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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