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Disboxid 463 EP-GrundNEU
Ненаповнена, прозора, 2-компонентна епоксидна рідка
смола, що пігментується, для створення стійких підлогових
покриттів.

Опис продукту

Підходить у якості універсальної смоли для багатьох сфер застосування:Сфера застосування

Застосовується у якості ґрунтовки або зернистої шпаклівки на мінеральних поверхнях, а також
як гладке покриття, що перешкоджає ковзанню. 

Застосовується у якості в'яжучого для отримання структурних покриттів, що наносяться
розливом, посипних покриттів, заокруглених переходів, для репрофілювання дефектів та зколів,
а також для заливки тріщин. 

Тонується в установках ColorExpress або з додаванням кольорових паст Disboxid 980 NEFA®
POX.

Входить до складу систем Disboxid MultiColor или Disboxid ColorQuarz.

Завдяки рецептурі з мінімізованою емісією та без шкідливих речовин особливо добре підходить
для "чутливих" ділянок, наприклад, залів для очікування, лікарень, дитячих садків, груп
продовженого дня, шкіл і т.д.

Продукт перевірений і допущений до використання відповідно до критеріїв комісії з
санітарно-гігієнічної оцінці будівельних продуктів (AgBB) на емісію летких органічних
речовин (VOC) 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, наприклад, в кімнатах
відпочинку, залах очікування і т.п.

■ з мінімальною емісією,
■ перевірений на наявність шкідливих речовин TÜV,
■ в залежності від структури покриття може витримувати високі механічні навантаження,
■ в затверділі стані стійкий до впливу хімічних речовин: водних розчинів солей, лугів,

розведених кислот, а також бензину, масел, жирів,
■ економічне, універсальне застосування,
■ може піддаватися тривалому впливу вологи,
■ перевірений для застосування в харчовій промисловості

Властивості

Низьковязка 2-компонентна епоксидна рідка смола, повністю надійна згідно з нормами
німецької будівельної хімії.

В’яжуче

25 кг (маса 16,67 кг каністра, затверджувач 8,33 кг відро)Упаковка/Розмір тари

Бочка (маса 200 кг, затверджувач 200 кг)

Прозорий.Колірні відтінки

Пігментується з допомогою кольорових паст Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpasten.
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ColorExpress: колеруется на установках ColorExpress. Можливо ексклюзивне оформлення в
колірні тони колекції FloorColor plus.

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.

ГлянцеваСтупінь глянцю

У сухому, прохолодному місці, без морозу.
Термін зберігання в оригінальній закритій упаковці мінімум 1 рік.
При низькій температурі перед застосуванням матеріал потрібен певний час зберігати при
температурі бл. 20оС.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,1 г/см3 

■ Товщина сухого шару: бл. 95 μм/100 мл/м2 

■ Показник стирання за Табером: 30 мг/30 см2 

■ Міцність до ударів маятника за Кьонігом: бл. 190 s
■ Твердість по Шору (A/D): бл. D 80
■ Міцність при стисканні: бл. 65 Н/мм2 

■ В'язкість: бл. 600 mPas
■ Міцність на розтягування: бл. 50 Н/мм2 

Технічна характеристика

 Стійкість до хімічних речовин
згідно DIN EN ISO 2812-3:2007 при 20 оС:

7 днів

Оцтова кислота, 10%
Сірчана кислота, 20%
Лимонна кислота, 10%
Соляна кислота, 37%
Фосфорна кислота, 85%
Водні розчини органічних кислот (перевірочна рідина 9)*
Мінеральні кислоти до 20% (перевірочна рідина 10)*
Розчин їдкого натру, 20%
Неорганічні луги (перевірочна рідина 11)*
Аміак, 25%
Розчин кухонної солі, насич.
Розчин цукру, насчи.
Сагротан, 2%
Бензин по DIN 51 600
Мазут та дизельне паливо (перевірочна рідина 1)*
Біодизель
Моторне масло
Спирти (перевірочна рідина 5)*
Усі вуглеводи (перевірочна рідина 4)*
Етанол, 40%
Ароматичні эфіри та кетони (перевірочна рідина7а)*
Кава
Кока-кола
Пиво
Яблучний сік
Червоне вино
Skydrol (гідравлічна рідина)
Охолоджувальна рідина для трансформторів

+(V)
+(V)
+(V)
+(V)
+(V)
+(V)
+(V)
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+(V)
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Стійкість до дії хімікатів

Пояснення позначок:

+ = стійкий

(V) = зміна кольору

* відповідає будівельним та перевірочним принципам для охорони водойм Німецького інституту
будівельної техніки

Застосування
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Всі мінеральні поверхні.

Поверхня повинна володіти здатністю до навантажень, мати стабільну форму, бути твердою,
вільною від часток, пилу, масел, жирів, гумових стружок та інших розділяючих 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.

Поверхня повинна досягти збалансованої вологості:
бетон і цементна підлога макс. 4 мас. %
ангідридна підлога макс. 0,5 мас. %
магнезитова підлога 2 - 4 мас. %
ксилолітова підлога 4 - 8 мас. %
Підвищення вологості необхідно виключити, для ангідридового і магнезитового статі обов'язково
потрібно ізолюючий шар від землі.

Придатні основи

Поверхню необхідно підготувати таким чином, щоб вона відповідала зазначеним вимогам,
наприклад, за допомогою дробеструйной обробки і фрезерування.
Дефектні ділянки в поверхні або тріщини заповнити врівень з поверхнею матеріалами Disbocret-
PCC-Mörtel або Disboxid EP-Mörtel.

Підготовка основи

Добавьте отвердитель в сухую смесь. Интенсивно перемешайте с помощью медленно
вращающейся мешалки (прим. 400 об./мин.). Перелейте массу в другую емкость и ещё раз
тщательно перемешайте.

Підготовка матеріалу

При пигментации материала сначала в основную массу необходимо добавить цветную пасту (1
пакет цветной пасты Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste на 25 кг Disboxid 463 EP-Grund Neu) и
перемешать.

Для ускорения отвердевания, а также возможности более быстрой обработки можно добавить
макс. 5,5% (из расчета общей массы) материала Disboxid 903 EP-Rapid в отвердитель и
перемешать. Только после этого добавить отвердитель в массу.

Материал Disboxid 903 EP-Rapid не входит в состав допусков AgBB.

Сухая смесь : отвердитель = 2 : 1 вес. долейПропорції при змішуванні

Сухая смесь : отвердитель = 1,8 : 1 об. долей

Залежно від області застосування гумовим скребком, щіткою для нанесення запечатуючого
покриття, валиком з середнім ворсом або кельмою.

Метод нанесення

Грунтувальне покриттяСтруктура 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. Свіжу ґрунтовку при необхідності посипати піском.

Для покриттів, що перешкоджають ковзанню, що наносяться валиком, потрібно посипання
піском відповідної зернистості.

Для розчинів, що наносяться розливом, потрібно посипання Disboxid 943 Einstreuquarz, для
розчинних покриттів - Disboxid 944 Einstreuquarz.

Для розпливаються покриттів, що наносяться шпателем, потрібно посипання піском Disboxid 942
Mischquarz.

Структурні покриття, що наносяться шпателем, не потребують посипання.

На грунтувальне покриття без посипання необхідно нанести покриття протягом 8-24 годин.

Запечатуюче покриття

Нанести матеріал за 1-2 робочих прийому, як описано в пункті «покриття ґрунтовки».
Для запечатуючих покриттів, що перешкоджають ковзанню, в залежності від необхідної
шорсткості свіжий шар необхідно посипати піском Disboxid 943/944 Einstreuquarz або іншими
відповідними засобами, наприклад, Durop, гранітна стружка або карбід кремнію.

Зернисте шпатлювання

Рівні, мілко-шорсткі поверхні:

Приготувати шпаклювальну масу з наступних компонентів:



Технічна інформація 463

Disboxid 463 EP-Grund Neu 1 мас. частина

Disboxid 942 Mischquarz 1,5 мас. частин

Нерівні, шорсткі поверхні:

Приготувати шпаклювальну масу з наступних компонентів:

Disboxid 463 EP-Grund  Neu 1 мас. частина

Кварцевий пісок (Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943
Einstreuquarz змішати у пропорції 1:1)

1,5 мас. частин

Залити шпатлювальну масу на ґрунтовану поверхню. Рівномірно розподілити кельмою. Потім
видалити повітря голчастим валиком. Свіже покриття при необхідності посипати піском.
Дуже пористі і шорсткі поверхні перед нанесенням шпаклівки необхідно заґрунтувати
матеріалом Disboxid 463 EP-Grund Neu

Структурне покриття

Після переливання додати в матеріал бл. 3 мас.% Disboxid 952 Stellmittel, помішуючи.
Тиксотропний матеріал вилити на грунтовані або зашпатлеванную поверхню і рівномірно
розподілити гумовою зубчастою раклею (з трикутними зубами бл. 2 мм *).
Потім пройти по поверхні грубим мольтопреновим валиком (діаметр пор бл. 2 мм)
хрестоподібними рухами.

Вказівки:

Щоб отримати рівномірний колірний тон, грунтовані або шпаклювані поверхні повинні бути
затоновані в такій же кольоровий відтінок.

Розчин розливом

Після переливання додати в матеріал кварцевий пісок відповідно до таблиці, помішуючи.
Приготований таким чином розчин вилити на ґрунтовану або шпатльовану поверхню і
рівномірно розподілити ебонітовим зубчастим скребком (з трикутними зубами мін. 5 мм) *.
Після перерви на бл. 10 хвилин необхідно видалити повітря зі свіжого покриття за допомогою
голчастого валика.
При температурі нижче 15оС необхідно зменшити кількість доданого кварцевого піску.

Вказівка:

Залежно від температури і ступеню наповнення в готовому покритті при ковзному світлі можуть
бути помітні сліди від валика для видалення повітря.

Посипне покриття

Після переливання додати в матеріал 150 мас.% піску Disboxid 942 Mischquarz (0,1-4 мм),
помішуючи. Приготований таким чином розчин вилити на ґрунтовану або шпакльовану
поверхню та рівномірно розподілити ебонітовим зубчатим скребком. 

Свіжий посипний шар посипати по всій поверхні піском Disboxid 943 Einstreuquarz (0,3-0,8 мм)
або Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7-1,2 мм).

Після затверднення посипного шару видалити надлишковий пісок.

Нанести на посипний шар покриття валиком Disboxid 463 EP-Grund Neu бажаного колірного
відтінку. Витрата залежить від потрібного ступеню шорсткості. 

Розчинне покриття

Заґрунтувати поверхню підлоги, як описано в пункті "ґрунтувальне покриття"

Приготувати розчин з слідуючих копонентів:

Disboxid 463 EP-Grund Neu 1 мас. частина

Disboxid 946 Mörtelquarz 10 мас. частин
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Пысок для розчину засипать у мышалку безперервноъ дыъ та додати замышане в'яжуче при
працюючій мішалці. Матеріал інтенсивно перемішувати протягом 3 хвилин. Нанести розчин на
свіже або вже затверділе, посипане піском ґрунтувальне покриття в техніці «мокре по мокрому
», ущільнити та вирівняти кельмою з пластику або нержавіючої сталі. Для отримання поверхні,
захищеної від проникнення вологи або перешкоджає ковзанню, необхідно нанести запечатуюче
покриття, як описано в пункті «запечатуюче покриття». Перед подальшою обробкою покрити
розчин матеріалом Disboxid 463 EP-Grund Neu з додаванням приблизно 2 мас.% Disboxid 952
Stellmittel.

Система DisboxidMultiColor

див. системну інструкцію.

Система DisboxidColorQuarz

див. системну інструкцію.

* Вказівка носить рекомендаційний характер. Розмір зубів залежить від зносостійкості скребка,
температури, ступеня наповнення та властивостей поверхні. Точна величина витрат
визначається при пробному нанесенні на об'єкті.
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* Точна величина витрат визначається при пробному нанесенні на об'єкті.

Витрата для запечатує шару на посипаною поверхні залежить від температури, способу
нанесення, інструменту, а також різних матеріалів, використовуваних для посипання.

** Пігментація на установках ColorExpress або додавання на 25 кг в'яжучого 1 пакету 800 г пасти
Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste. Можливо відхилення колірного тону від основного тону
через різні наповнювачі.

При 20 оС та відносній вологості повітря 60% бл. 25 хвилин.Тривалість обробки

При додаванні Disboxid 903 EP-Rapid час дозрівання скорочується до 15 хвилин.

При високій температурі час застосування зменшується, при низькій температурі - збільшується.

Температура матеріалу, циркуляційного повітря і підкладки мін. 10оС макс. 30оС.
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 20оС становить мінімум 14 годин максимум 24
години.
При більш тривалому часу очікування поверхню необхідно відшліфувати, якщо вона не була
посипана піском.
При додаванні Disboxid 903 EP-Rapid потрібно посипання піском, якщо подальше покриття не
буде наноситися в цей же день (макс. 12 годин).

Період очікування

Час очікування при додаванні Disboxid 903 EP-Rapid

Емність упаковки Disboxid 463 EP-Grund Neu Кількість 0,5
л
Упаковка
Disboxid 903
EP-Rapid

При 10оС При 20оС

25 кг -  31 година 14 годин

25 кг 1 упаковка 17 годин 7 годин

25 кг 2 упаковки 14 годин 5 годин

25 кг 3 упаковки 12,5 годин 3 години

При більш високій температурі час очікування скорочується, при більш низькій температурі -
збільшується.
Під час процесу затвердіння необхідно берегти нанесений матеріал від вологи, інакше може
відбутися пошкодження поверхні і порушення адгезії.

При 20°C і 60% відносної вологості повітря через 3 дня поверхню можна піддавати механічним
навантаженням, через 7 днів поверхню повністю твердне. При меншій температурі час сушіння
збільшується. При більш високій температурі або додаванні Disboxid 903 EP-Rapid процес
затвердіння прискорюється.

Період висихання

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

Очищення інструментів

Примітки

Актуальна інформація надається за запитом.Рекомендації/Експертизи

Необхідно дотримуватися вказівок щодо чищення і рекомендації по догляду за підлоговими
поверхнями Disbon.
Специфічні для продукту рекомендації по догляду можна отримати в сервісному центрі компанії
Капарол.

Чищення та догляд
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Продукт призначений тільки для промислового застосування.

Основна маса:
Викликає подразнення шкіри. Може викликати алергічну реакцію на шкірі. Викликає серйозне
подразнення очей. Отруйно для водних організмів, може надавати тривалий шкідливий вплив на
водойми. Уникати потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. Уникати потрапляння в навколишнє
середовище. Використовувати запропоновані індивідуальні засоби захисту.
ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: промити великою кількістю води з милом.
ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: акуратно промивати водою протягом декількох хвилин. По
можливості видалити контактні лінзи. Далі промивати водою.
До складу входять епоксидні сполуки. Може викликати алергічні реакції.

Затверджувач:
Шкідливо для здоров'я при ковтанні. Шкідливо для здоров'я при попаданні на шкіру. Викликає
серйозні хімічні опіки шкіри та пошкодження очей. Може викликати алергічну реакцію на шкірі.
Шкідливо для здоров'я при вдиханні. Уникати потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. Уникати
потрапляння в навколишнє середовище. Використовувати запропоновані індивідуальні засоби
захисту.
ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: промити великою кількістю води з милом.
ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: акуратно промивати водою протягом декількох хвилин. По
можливості видалити контактні лінзи. Далі промивати водою. При нездужанні звернутися до
лікаря.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Віддавати в утилізацію тільки порожню упаковку. Рідкі і затверділі матеріали утилізувати як
відходи фарб з вмістом органічних розчинників або інших небезпечних речовин. Неотверділі
залишки продукту відносяться до категорії особливих відходів.

Утилізація

для даного продукту (кат. А/i): 500 г/л (2010). Даний продукт містить максимум 170 г/л VOC.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

RE 1Gis-код

См. паспорт безопасности.Детальні вказівки

При применении материала необходимо соблюдать указания по применению материалов
Disbon для защиты строений.

EN 13813СЕ-маркерування

Норма EN 13813 «Бесшовные растворы, массы и полы – свойства и требования» устанавливает
требования к растворам, используемым для создания напольных конструкций в помещениях.

Норма действует и для покрытий / запечатывающих покрытий на основе синтетических смол.

Продукты, соответствующие данной норме, получают маркировку «СЕ». Маркировка ставится
на упаковке. Описание услуг согласно BauPVO можно найти в Интернете по адресу 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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