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Disbon 400 BodenFinish
Однокомпонентне зносостійке дисперсійне покриття для
підлоги для внутрішніх і зовнішніх робіт. Дозволено для
внутрішніх маслозбірних ванн.

Опис продукту

Дисперсійне покриття для мінеральних підлог з нормальним навантаженням, для внутрішніх і
зовнішніх робіт. Не призначено для застосування на проїжджій частині і на підлогах зі стоячою
водою та постійною вологістю.
Офіційно дозволене покриття для маслозбірних ванн і камер всередині закритих будівель для
зберігання мазуту легких фракцій, а також відпрацьованого моторного і трансмісійного масла.

Сфера застосування

■ має слабкий запах
■ водорозчинний
■ екологічний
■ маслостійкий
■ зносостійкий

Властивості

ДисперсіяВ’яжуче

■ Стандартна: 2,5 л, 5 л, 12,5 л пластикове відро
■ ColorExpress: 12,5 л пластикове відро

Упаковка/Розмір тари

■ Стандартні: 2,5 л, 5 л Пластмасове відро: світло-сірий, кремнієво-сірий, проміжний сірий,
12,5 л пластмасове відро: світло-сірий, кремнієво-сірий, проміжний сірий, бетонно-сірий

Колірні відтінки

   Спеціальні кольорі на замовлення.

■ ColorExpress: На стаціях ColorExpress можна на місці отримати більше ніж 28 000 кольорів.
Можна створити ексклюзивне колірне оформлення за допомогою кольорів колекції FloorColor
plus. Залежно від кольору на станції ColorExpress змішуються База 1, База 2 або База 3. Не
можна використовувати отримані на ColorExpress кольори для маслозбірних ванн.

■ 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 матеріалу.

Шовковисто-матовийСтупінь глянцю

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. 1,3 г/см3 

■ Товщина сухого шару: бл. 45 мкм/100 мл/м2 

■ Коефіцієнт опору дифузії µ (H2 O): бл. 2,500
■ Показник стирання за Табером: 210 мг/30 см2 

■ Відносне подовження при розриві: бл. 40 %

Технічна характеристика
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Застосування

Мінеральні поверхні, такі як бетон, безшовна підлога, штукатурка, цегляна кладка та підлогові
покриття з міцними, непластифіковані старі покриттями.
Поверхня повинна бути міцною, мати здатність до навантажень, не містити нетривких частин,
пилу, масла, жиру, забруднень від стертої гуми та інших розділяючих речовин, а також зберігати
форму. Перевірити можливість нанесення покриття на цементні, пластифіковані розрівнюючі
маси, при необхідності нанести пробне покриття. Межа міцності при розтягуванні поверхні
повинна бути> 1,0 Н / мм2.
Основа повинна досягти балансу вологості:
Бетон і цементна стяжка: не більше 5 мас. %
Ангідритна стяжка: не більше 1 мас. %
Магнезитна стяжка: 2-4 мас. %
Цементно-стружкова стяжка: 4-8 мас. %

Придатні основи

Підготувати поверхню відповідними методами так, щоб вона відповідала наведеним вимогам.
Видалити з поверхні ослаблені і неміцні барвисті покриття. Почистити міцні 1-компонентні
покриття і старі, міцні, що не містять пластифікаторів дисперсійні покриття. Міцні, тверді 2-
компонентні покриття почистити, відшліфувати або прогрунтувати матеріалом Disbon 481 EP-
Uniprimer. Заповнити вибоїни і дефекти на поверхні розчинами Disbocret®-PCC врівень з
поверхнею.

Підготовка основи

Матеріал готовий до застосування. Перед нанесенням ретельно перемішати.Підготовка матеріалу

Матеріал можна розкатувати валиком або розпилювати на поверхні (з використанням
безповітряного апарату, розмір форсунок 0,013–0,015").

Метод нанесення

■ Грунтувальне покриття (внутрішнє)Структура покриття

Матеріал Disbon 400 BodenFinish, розбавлений водою на 30 %.

■ Грунтувальне покриття (зовнішнє)

Матеріал CapaSol LF Konzentrat, розбавлений водою у співвідношенні 1 : 2, або нерозбавлений
матеріал OptiGrund E.L.F..

■ Покриття

Поверхні без тріщин:

Нанести подвійний шар покриття матеріалом Disbon 400 BodenFinish.

■ Покриття маслозбірних ванн:

При використанні в якості покриття для масляних ванн нанести не менше одного грунтувального
покриття і два нерозбавлених криючих покриття. Дотримуватися мінімальної витрати (950 мл/
м2 ). Щоб уникнути утворення дефектів наносити наступні один за одним покриття різними
кольорами. Щоб зробити видимими окремі шари покриття, другий і третій шар покриття нанести
так, щоб після попереднього шару покриття залишалися видимими смуги шириною 1 см. Після
завершення роботи на добре видному місці встановити табличку з інформацією про матеріал
покриття, дату виконання і виконавця. Відповідні таблички можна замовити в компанії Caparol.
Увага: Покриття не являється стійким до біодизельного палива.

■ Альтернативні оформлення поверхні

Обсипання чіпсами:

Чіпси Disboxid 948 Color-Chips нанести на свіже покриття та запечатати для отримання гладкої
або фрикційної поверхні.

Гладке запечатуюче покриття:

При зовнішніх роботах нанести на поверхню Disbothan 446 PU-Klarschicht, а при внутрішніх
роботах – Disbon 405 Klarsiegel.

Фрикційне запечатуюче покриття:

На зовнішні поверхні:

Disbothan 446, PU-Klarschicht, 100 мас. %

Disbon 947 SlideStop Rough, 10 мас. %

Disbocolor 499, Verdünner, 5–10 мас. %

На внутрішні поверхні:

Disbon 405 Klarsiegel, 100 мас. %

Disbon 947 SlideStop Fine, 3 мас. %
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■ Офіційні правила нанесення покриттів на маслозбірні ванни

Область застосування: 

Матеріал призначений для нанесення покриттів на бетонні, штукатурні, безшовні поверхні
маслозбірних ванн і камер всередині закритих будівель для зберігання

■ мазуту легких фракцій по DIN 51 603-1
■ нових масел для ДВС
■ нових автомобільних трансмисійних масел, а такожсумішей з насичених і ароматичних

вуглеводнів з вмістом ароматичних сполук <20 мас. % та температурою спалаху <55 ° C,
наприклад, ізоляційних масел для трансформаторів і гідравлічних масел, таких як Shell Diala
Öl D виробництва Deutschen Shell AG, а також наступних гідравлічних масел: NUTO H 46
виробництва Esso AG, Shell Tellus ÖL 46 виробництва Deutschen Shell AG, Aral Vitam GF 46
виробництва Aral AG, Energol HLP-HM 46 виробництва BP Oil Deutschland GmbH.

■ При нанесенні матеріалу на збірні ванни і камери дотримуватись вимог, передбачених в акті
випробування органу загального будівельного нагляду. Акт випробування органу загального
будівельного нагляду можна отримати у виробника.

Будівельні умови:

З використанням конструктивних заходів виключити утворення монтажних і усадочних тріщин на
огороджувальних стінах і на поверхні збірних ванн і збірних камер (наприклад, шляхом
зубчастого зчеплення, кріплення анкерами і т.п.). Враховувати розрахункове значення "тиску
рідини". Деформаційні шви в області збірних ванн і збірних камер неприпустимі. Бетонні,
штукатурні та безшовні поверхні повинні володіти здатністю до навантажень і не мати дефектів.
Внутрішні кромки закруглити. Штукатурні та безшовні покриття для підлоги повинні бути міцно
зчеплені з несучими елементами конструкцій, огороджувальними стінами і поверхнею. Їх
поверхню не можна загладжувати сталевою кельмою, а необхідно затерти дерев'яною
дощечкою. Надмірне посипання поверхні цементом не допускається. Не дозволяється
прокладати труби в місці з максимальним можливим рівнем рідини в маслозбірних ванних і
камерах. На цегляну кладку і бетонні поверхні, які не відповідають вищезазначеним умовам,
нанести цементну штукатурку, що добре зчіплюється з поверхнею. Перед нанесенням покриття
на бетонну, штукатурну або безшовну поверхню необхідно витримати не менше 28 днів, щоб
вона могла добре просохнути. Для отримання високої якості поверхні необхідно дотримуватися
таких нормативних документів і мінімальних вимог:

■ Бетон: DIN EN 206-1: 2001-07, DIN 1045-2: 2001-07, DIN 1045-3: 2001-07
■ Штукатурка: DIN EN 998-1: 2003-09 та DIN V 18 550: 2005-04, - група штукатурних сумішей

CS IV або PIII
■ Безшовна підлога: DIN EN 13813: 2003-01 та DIN 18 560-3: 2006-03, таблиця 1 – клас міцності

C25/F4 с DIN 18 560-1: 2004-04, абз. 7.5                                                           Необхідно
виключити можливість впливу води на зворотну сторону покриття. Якщо на зворотну сторону
будівельної конструкції можуть проникати грунтові, інфільтраційні або інші води, таку
будівельну конструкцію необхідно ізолювати відповідним чином. У цьому випадку
застосовується стандарт DIN 18195-4: 200-08 Ізоляція будівель, ізоляція від ґрунтової вологи
(капілярної води, адгезійної води). Тільки при наявності вищевказаних будівельних умов,
дозволяється наносити покриття матеріалом Disbon 400 BodenFinish, тому що тільки тоді воно
може виконувати свої функції.
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Покриття підлоги

Грунтувальне покриття (внутрішнє ) 

Disbon 400 BodenFinish бл. 150–200 мл/м2 

розбавлення водою на 30 %

Грунтувальне покриття (зовнішнє)

CapaSol LF Konzentrat бл. 150–200 мл/м2 

1 : 2 розбавлення водою

Покриття

Disbon 400 BodenFinish не менше 2 x 200 мл/м 2 

Оформлення поверхні

Обсипаннячіпсами
Disboxid 948 Color-Chips бл. 30 г/м 2 

Гладке запечатуюче покриття (зовнішнє)
Disbothan 446 PU-Klarschicht бл. 150 мл/м 2 

Гладке запечатуюче покриття (внутрішнє)
Disbon 405 Klarsiegel бл. 130 мл/м 2 

Фрикційне запечатуюче покриття (зовнішнє) 
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough

Disbocolor 499 Verdünner

бл. 150 мл/м 2 

бл. 15 г/м 2 

бл. 8–15 мл/м 2 

Фрикційне запечатуюче покриття (внутрішнє)
Disbon 405 Klarsiegel

Disbon 947 SlideStop Rough
бл. 130 мл/м 2 

бл. 4 г/м 2 

Покриття маслозбірних ванн

Грунтувальне покриття бл. 150–200 мл/м2 

розбавлення водою на 30 %

Проміжне покриття бл. 400 мл/м2  без розбавлення

Криюче покрытие бл. 400 мл/м2  без розбавлення

Витрата

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

Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні:Умови застосування

не менше 5 °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 менше 6 годин. Зазначені інтервали зменшуються при більш високих і збільшуються при
більш низьких температурах.

Період очікування
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При температурі + 20°C і відносній вологості повітря 60% через 6 годин покриття стає
придатним для ходьби.
При використанні Disbon 400 BodenFinish і Disbon 405 Klarsiegel на поверхню можна наносити
нове покриття приблизно через 6 годин, а при використанні Disbothan 446 PU-Klarschicht -
приблизно через 1 день. Приблизно через 3 дні поверхня може піддаватися механічному
навантаженню.
При більш низьких температурах час висихання відповідно збільшується.

Період висихання

Відразу ж після використання і при тривалих паузах в роботі промити водою або теплою водою з
милом.

Очищення інструментів

Примітки

1-1039: Акт випробування матеріалу покриття органу загального будівельного нагляду на ванни
для мазуту, MPA Карлсруе

Рекомендації/Експертизи

Зберігати в недоступному для дітей місці. При нанесенні розпиленням не вдихати аерозоль.
Забезпечити гарне провітрювання під час нанесення. При попаданні в очі або на шкіру негайно
промити їх великою кількістю води. Не допускати попадання в каналізацію, водойми і на грунт.
Промити інструмент відразу ж після використання водою з милом.
Професійний користувач може запросити паспорт безпеки матеріалу.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалів утилізувати як
фарби на водній основі, висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутове сміття.

Утилізація

Для продуктів даної категорії (кат. A/c): 140 г/л (2010). Вміст летких органічних сполук (ЛOC) в
даному продукті не перевищує 50 г/л.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-LW01Код продукту

Див. паспорт безпеки.
При нанесенні матеріалу відповідно до інструкцій по захисту будівель при нанесенні покриттів, а
також вказівки Caparol з очищення та догляду за підлогами.

Детальні вказівки

У стандарті DIN EN 13813 "Вирівнюючий матеріал і безшовні підлоги. Розрівнюючі матеріали.
Властивості і вимоги "(січень 2003 р.) встановлені вимоги до розрівнюючих матеріалів, що
застосовуються для підлогових конструкцій всередині приміщень.
Цей стандарт також охоплює покриття і наповнювачі з синтетичної смоли.
Продукти, що відповідають вищезгаданим стандартам, повинні маркуватися знаком СЕ.

СЕ-маркерування

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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