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Disbocret® 713 PCC-Haftbrücke
Пластично-модифікований захист від корозії на цементній
основі для ремонту бетону.

Опис продукту

Захист від корозії для арматурної сталі і адгезійна суміш між бетоном і Disbocret® 714 PCC і
Disbocret® 715 PCC I-Feinmörtel.

Сфера застосування

■ захист від корозії і адгезійний міст в одному продукті
■ просте приготування - просто змішати з водою
■ дуже хороші технологічні властивості
■ короткий час очікування між робочими підходами
■ може використовуватися на вологих поверхнях
■ стійкість при заморозках і від солей проти обмерзання
■ виконує вимоги EN 1504-7: Посилення захисту від корозії.

Властивості

У поєднанні з Disbocret® 714 PCC I-Grobmörtel, Disbocret® 715 PCC I-Feinmörtel як система
ремонту перевірена згідно TL / TP BE-PCC der ZTV-ING.

Пластично-модифікований цементний розчинВ’яжуче

15 кг мішокУпаковка/Розмір тари

У сухому місці, хв. 9 місяців з дати виготовлення.Зберігання

■ Насипна щільність: бл. 1,19 кг/м3 

■ Міцність на розтягування: 28 d > 2,0 N/мм2 

Технічна характеристика

Застосування

Арматура та бетон.
Міцність підкладки повинна становити 1,5 N/мм2, мінімальна одинична величина 1,0 N/мм2.

Придатні основи

Арматура згідно DIN EN ISO 12944-4 (DIN 55 928, частина 4) або ISO 8501-1 очистити від іржі до
ступеня підготовки поверхні Sa 2 1/2. Очищена від іржі сталь має бути чистою від пилу і жиру.
Бетон повинен бути міцним, чистим і вільним від незакріплених деталей. Зайві речовини
видалити (наприклад, старі покриття, масло, мастило) за допомогою відповідних методів.
Цементний камінь має бути вільний від агресивних речовин (наприклад, хлоридів).
Краї пошкоджених ділянок повинні бути скошені під градусом 45-60°. Попередньо зволожити.

Підготовка основи

Налити в ємність потрібну кількість води. При повільних оборотах мішалки додати відповідну
кількість сухої суміші, заважати бл. 3 хвилин до однорідної субстанції.

Підготовка матеріалу
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Суха суміш Вода

1 мас. част. 0,25 мас. част.

15 кг мішок бл. 3,75 л

Пропорції при змішуванні

В якості захисту від корозії:
Нанесіть перший антикорозійний шар відразу після видалення іржі за допомогою кисті.
Приблизно через 20 хвилин при 20°С можна робити другий підхід.
Арматурна сталь повинна бути повністю закрита. Після затвердіння другого покриття після
приблизно 20 хвилин, при 20°C може бути завдано сполучний шар.

Метод нанесення

В якості сполучного містка:
Матеріал нанести за допомогою пензля на підготовлену поверхню рівномірно, з заповненням
пор. Ремонтний розчин наноситься методом "мокре по мокрому".

Захист корозії мін. 1 ммТовщина шару

Захист від корозії:
бл. 150 г/м сухої суміші на один робочий підхід, Ø 16 мм.

Адгезійний місток:
бл. 1,5–1,6 кг/м2 сухої суміші, залежно від типу поверхні.

Витрата

При 20 °C бл. 180 хвилин.Тривалість обробки

Температурна межа для поверхні, матеріалу і навколишнього середовища: 
мін. 5 °C, макс. 30 °C.

Умови застосування

Після застосування промити водою.Очищення інструментів

Примітки

Актуальна інформація за запитом.Рекомендації/Експертизи

Тільки для комерційних цілей використання.
Викликає подразнення шкіри. Викликає серйозне пошкодження очей. Може дратувати дихальні
шляхи. Не вдихати пил або туман. Не допускати попадання в очі, на шкіру або на одяг. Носіть
захисний захист для дихальної шляхів / особи / очей.
ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Обережно промити очі водою. Зняти контактні лінзи, якщо це
можливо. Продовжити промивання.
При ковтанні: прополоскати рот. Не викликати блювоту.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

У утилізацію віддавати тільки повністю порожні мішки. Утилізацію висушених залишків
виробляти у вигляді змішаних відходів будівництва та знесення.

Утилізація

для категорії продуктів (Kat. A/a): 30 г/л (2010). Даний продукт містить < 1 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

ZP 1Gis-код

Див. паспорт безпеки.Детальні вказівки

EN 1504-7СЕ-маркерування

«Продукти і системи для захисту і ремонту бетонних конструкцій - Частина 7: Захист армування
від корозії» EN 1504-7 визначають вимоги до продукції для захисту існуючої сталевої арматури.
Перераховані вище продукти повинні бути забезпечені маркуванням СЕ. Маркування на
упаковці і в примітках до декларації.

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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