
Технічна інформація BS404R NOE

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel
Посилене карбоновими волокнами однокомпонентне
метакрилатне покриття для внутрішніх та зовнішніх поверхонь
підлог і маслозбірних ванн.

Опис продукту

Захисне покриття для мінеральних зовнішніх і внутрішніх поверхонь підлог, а також для
безшовних підлог з твердого асфальту в приміщенні з нормальним навантаженням при ходьбі.
Офіційно допущене покриття для маслозбірних ванн і приміщень всередині закритих будівель і
на вулиці для зберігання мазуту EL, невикористаного моторного і трансмісійного масла,
трансформаторного масла (ізолюючого масла), а також гідравлічного масла.

Сфера застосування

■ Має високу ударостійкість.
■ Дуже добре піддається чищенню.
■ Володіє дуже хорошою стійкістю до стирання і зношування.
■ Стійке до УФ.
■ Атмосферостійке.
■ Еластичне.
■ Стійке до дії масел.
■ Екологічно безпечне, тому що розбавляється водою.

Властивості

Матеріал перевірений відповідно до критеріїв AgBB (комісії по санітарно гігієнічній оцінці
будівельних продуктів / Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten). Схема
оцінки AgBB була розроблена екологічної та санітарно гігієнічною службою для застосування
будівельних матеріалів в чутливих областях, наприклад, в залах очікування і т.п. 

Метакрилатна дисперсіяВ’яжуче

■ Стандарт: пластикове відро 2,5 л, 5 л, 12,5 л 
■ ColorExpress: пластикове відро 2,5 л, 7,5 л, 12,5 л

Упаковка/Розмір тари

■ Стандарт:Колірні відтінки

Пластикове відро 12,5 л:

Світло-сірий, кременистий сірий, бетонний сірий, кам'яний сірий.
Пластикове відро 2,5 л, 5 л:
Світло-сірий, кременистий сірий, кам'яний сірий.

Особливі колірні тони на замовлення.

■ ColorExpress: В установці ColorExpress тонується в більше ніж 28.000 колірних тонів.
Можливо ексклюзивне колірне оформлення тонами колекції FloorColor. Залежно від
колірного тону змішати базу 1, базу 2 або базу 3 в установці ColorExpress.

Можливі зміни колірного тону і крейдистий осип при впливі УФ та інших атмосферних явищ.
Органічні барвники (наприклад, в каві, червоному вині або листі), а також різні хімічні речовини
(наприклад, дезінфекційні засоби) можуть привести до зміни колірного тону. Це не впливає на
функціональні властивості покриття.
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Шовковисто-матова.Ступінь глянцю

У сухому, прохолодному місці, без морозу. Термін зберігання в оригінальній закритій упаковці
мінімум 2 роки. При низькій температурі перед застосуванням матеріал потрібен певний час
зберігати при температурі бл. 20оС.

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: 190 мг/30 см2 

■ Відносне подовження при розриві: бл. 40%

Технічна характеристика

Застосування

Мінеральні поверхні, такі як бетон, безшовні підлоги, штукатурка, цегляна кладка, підлога з
твердого асфальту в приміщенні і поверхні підлог з міцними старими покриттями без
пом'якшувачів.
Поверхня повинна володіти здатністю до навантажень, стабільною формою, бути міцною, без
вільних частинок, пилу, масел, жирів, гумової крихти та інших розділяючих речовин.
Поліпшені синтетичним матеріалом вирівнюють маси, що містять цемент, необхідно перевірити
на придатність для нанесення покриття, при необхідності нанести покриття на пробні ділянки.

Міцність поверхні на розтяг повинна бути ≥ 1,0 Н / мм2.
Поверхні повинні досягти балансу вологості:
Бетон і цементна безшовна підлога: макс. 5 мас.%
Ангідрітна підлога: макс. 1 мас.%
Магнезитова підлога: 2-4 мас.%
Ксилолітова підлога: 4-8 мас.%

На підлоги з твердого асфальту можна наносити покриття тільки в приміщенні. Вони повинні
відповідати класу твердості мінімум IC 15 і не повинні деформуватися при зазначених
температурних умовах і механічних навантаженнях. Всі поверхні повинні мати достатній нахил,
щоб виключити скупчення води.

Придатні основи

Поверхню необхідно підготувати таким чином, щоб вона відповідала зазначеним вимогам.
З поверхонь з покриттям видалити вільні або неміцні покриття фарбами.
Міцні 1-компонентні покриття і старі міцні дисперсійні покриття без пом'якшувачів почистити.
Міцні жорсткі 2-компонент покриття почистити, відшліфувати або заґрунтувати матеріалом
Disbon 481 EP-Uniprimer.
Відколи й дефекти поверхні заповнити врівень з поверхнею матеріалом Disbocret-PCC-Mörtel.

Підготовка основи

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

Матеріал можна наносити щіткою, валиком або розпилювачем (безповітряний прилад Airless,
без фільтру, форсунка 0,013-0,015 дюйми).

Метод нанесення

Мінеральні поверхні:Структура покриття

Ґрунтувальне покриття (внутрішні поверхні):
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, розбавляється водою на 30%.
Для підлог з твердого асфальту можна відмовитися від ґрунтування.

Ґрунтувальне покриття (зовнішні поверхні):
CapaSol LF Konzentrat, розбавляється водою в пропорції 1: 2, або OptiGrund без розведення.

Покриття:

На поверхні без тріщин:
2 рази нанести Disbon 404 Acryl-BodenSiegel без розбавлення.

На поверхні з тріщинами:

Нанести покриття 1 раз. На мокре покриття вкласти відповідну тканину (наприклад, сітка з
розміром отвору 5х5 мм з напуском мінімум в 5 см), і нанести проміжний шар. Окремі тріщини
можна покрити по ходу тріщини смугами тканини (шириною 15-20 см).
Після висихання проміжного покриття нанести фінішне покриття.

Покриття маслозбірних ванн:

Для покриття маслозбірних ванн потрібно мінімум одне покриття ґрунтовки і два нерозбавлених
заключних покриття. Мінімальна витрата 950 мл/м2.
Щоб уникнути дефектів шари, один за одним, необхідно наносити різними колірними тонами.
Щоб окремі покриття / шари були видні, необхідно 2-е і 3-е покриття укладати так, щоб від
попереднього покриття залишалася видна смуга шириною 1 см.

Після нанесення всього покриття на видному місці необхідно помістити табличку із зазначенням
матеріалу, дати виконання і виконавця робіт. Таку табличку можна замовити в компанії
Капарол.
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Увага:
Для покриття маслособрних ванн не можна використовувати матеріали, затоновані в системі
ColorExpress.

Альтернативне оформлення поверхонь:
Розсипання чіпсів:
Розпилити чіпси Disboxid 948 Color-Chips по свіжому покриттю і запечатати поверхню гладким
або перешкоджаючим ковзанню шаром.

Глaдке запечатування:
На зовнішні поверхні нанести матеріал Disbothan 446 PU-Klarschicht, на внутрішні поверхні -
Disbon 405 Klarsiegel.

Запечатування, що перешкоджає ковзанню:
На зовнішні поверхні:
Disbothan 446 PU Klarschicht: 5-10 м.%ас
Disbon 947 Slidestop Rough: 10 мас.%
Disbocolor 499 Verdünner: 100 мас.%

На внутрішні поверхні:
Disbon 405 Klarsiegel: 100 мас.%
Disbon 947 Slidestop Fine: 3 мас.%

Офіційні приписи для покриття маслозбірних ванн:

Область застосування:
Покриття може наноситися на бетонні, штукатурні поверхні і безшовні підлоги маслозбірних
ванн і приміщень всередині закритих будівель і на вулиці при зберіганні

■ мазуту EL згідно DIN 51 603-1,
■ невикористаного масла для двигунів внутрішнього згоряння,
■ невикористаного автомобільного трансмісійного масла, а також
■ сумішей з насичених і ароматичних вуглеводнів з часткою змісту ароматів <20% і точкою

спалаху <55 ° С, наприклад, ізолюючих масел для трансформаторів і гідравлічних масел
Shell Diala Öl D виробництва німецької компанії Shell AG, а також NUTO H 46 виробництва
Esso AG, Shell Tellus ÖL 46 виробництва німецької компанії Shell AG, Aral Vitam GF 46
виробництва Aral AG, Energol HLP-HM 46 виробництва BP Oil Deutschland GmbH.

При застосуванні матеріалу в маслозбірних ваннах і приміщеннях необхідно дотримуватися
вказівок в загальному акті випробувань будівельного нагляду. Загальний акт випробувань
будівельного нагляду можна отримати у виробника.

Будівельні приписи:

За допомогою конструктивних заходів необхідно запобігти появі усадочних тріщин в стінках і дні
маслозбірних ванн і приміщень (наприклад, зубчасте зачеплення, армування, анкерування і т.
п.). Необхідно враховувати навантаження від «тиску рідини». Деформаційні шви в області
маслозбірних ванн і приміщень неприпустимі. Бетонні, штукатурні поверхні і безшовні підлоги
повинні володіти здатністю до навантажень, не мати без дефектів. Внутрішні канти необхідно
виконати як закруглений перехід. Штукатурка і безшовні підлоги повинні мати міцну адгезію на
стінах і дні. Їх поверхню не можна вирівнювати сталевою кельмою, її потрібно обробляти
дерев'яною дошкою. Подальше посипання цементом не допускається. Прокладання труб в
області нижче максимально можливого рівня рідини в маслозбірних ваннах і приміщеннях не
допускається.
Цегляну кладку і бетонні поверхні, які не відповідають вище вказаним вимогам, необхідно
покрити цементною штукатуркою з міцної адгезією.
Бетонні, штукатурні поверхні і безшовні підлоги повинні бути сухими, перед нанесенням
покриття необхідно витримати мінімум 28 днів.

Для оцінки якості поверхні діють наступні норми і директиви останньої редакції:

■ Бетон: DIN EN 206-1: 2001-07, DIN 1045-2: 2001-07, DIN 1045-3: 2001-07
■ Штукатурка: DIN EN 998-1: 2003-09, а також DIN V 18 550: 2005-04, - розчинна група CS IV

або PIII
■ Безшовні підлоги: DIN EN 13813: 2003-01, а також DIN 18 560-3: 2006-03, таблиця 1 – клас

міцності C25/F4 – в комбінації з DIN 18 560-1: 2004-04, абз. 7.5

Необхідно уникати впливу води із зворотного боку покриття. Якщо грунтові, дренажні або інші
води можуть проникнути до покриття із зворотного боку, необхідно виконати ізоляцію, що
відповідає нормам. Див. норму DIN 18195-4: 200-08 - Будівельна ізоляція, ізоляція плит по
підлозі і стін від вологості ґрунту (капілярні води, адгезійні, поверхневі води).
Тільки в разі виконання всіх зазначених будівельних умов можна наносити покриття Disbon 404
Acryl-BodenSiegel / Disbon 400 BodenFinish, оскільки тільки так воно буде виконувати свою
функцію.

Увага:
Покриття не має стійкості до впливу біодизельного палива.

Покриття підлог:Витрата

Ґрунтувальне покриття (внутрішні поверхні):
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Disbon 404:
Acryl-BodenSiegel:

бл. 150-200 мл/м2 , 
розбавляється водою на 30%

Ґрунтувальні покриття (зовнішні поверхні):

CapaSol LF:
Konzentrat:

бл. 150-200 мл/м2 , 
розбавляється у співвідношенні 1:2

Покриття:

Disbon 404:
Acryl-BodenSiegel:

 мін. 2 х 200 мл/м2 , 
 при укладанні тканини підвищена витрата матеріалу

Оформлення поверхні:

Напилення чіпсів
Disboxid 948 Color-Chips:

 бл. 30 г/м2 

Гладке запечатування (зовн.)
Disbothan 446
PU-Klarschicht:

 бл. 150 мл/м2 

Гладке запечатування (внутр.)
Disbon 405 Klarsiegel:

 бл. 130 мл/м2 

Запечатування, що перешкоджає ковзанню
(зовн.)
Disbothan 446
PU-Klarschicht:
Disbon 947 SlideStop Rough:
Disbocolor 499 Verdünner:

 бл. 150 мл/м2 

 бл. 15 г/м2 

 бл. 8-15 мл/м2 

Запечатування, що перешкоджає ковзанню
(внутр.)
Disbon 405 Klarsiegel:
Disbon 947 SlideStop Fine:

 бл. 130 мл/м2 

 бл. 4 г/м2 

Покриття маслозбірних ванн:

Ґрунтувальне покриття  бл. 150-200 мл/м2 , 
 розбавляється водою на 30%

Проміжне покриття  бл. 400 мл/м2 , 
 без розбавлення

Фінішне покриття  бл. 400 мл/м2 , 
 без розбавлення

Точна величина витрат визначається при пробному нанесенні.

Температура матеріалу, циркуляційного повітря і поверхні мін. 5оС. 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 процесами при температурі 20°С має становити мін. 5 годин, для
покриттів відповідно до перевіркою AgBB мін. 24 години. Можна покривати матеріалами Disbon
404 Acryl-BodenSiegel або Disbon 405 Klarsiegel через 5 годин, матеріалом Disbothan 446 PU-
Klarschicht приблизно через 1 день.
При більш високій температурі час очікування скорочується, при меншій температурі -
збільшується.

Період очікування
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При 20 °C  та 60% відносній вологості повітря через 5 годин по поверхні можна ходити, через 3
дні можна піддавати механічним навантаженням. При меншій температурі час сушіння
збільшується.

Період висихання

Відразу після застосування і при тривалих перервах в роботі почистити інструменти водою або
теплою мильною водою.

Очищення інструментів

Примітки

■ 1-1077 Загальний випробувальний сертифікат будівельного нагляду покриття на маслозбірні
ванни і приміщення MPA Карлсруе

■ 1-1157 Випробування поверхні, що перешкоджає ковзанню R10 Інститут професійного
об'єднання, Ст. Августин

■ 1-1158 Випробування поверхні, що перешкоджає ковзанню R10 Інститут професійного
об'єднання, Ст. Августин

Рекомендації/Експертизи

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не вдихати туман при розпиленні. Забезпечити хорошу
вентиляцію під час і після застосування. При попаданні в очі і на шкіру ретельно промити водою.
Не допускати попадання в каналізацію / стічні води і в грунт. Чистка інструментів після
застосування можлива водою і милом. Паспорт безпеки за запитом професійних користувачів.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Здавати в утилізацію тільки порожню упаковку. Рідкі матеріали утилізувати як відходи фарб на
водній основі, засохлі залишки матеріалу - як побутове сміття.

Утилізація

для даного продукту (кат. А/i): 140 г/л (2010). Даний продукт містить максимум 50 г/л ЛOC.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-LW01Код продукту

DIN EN 13813СЕ-маркерування

Норма DIN EN 13813 «Безшовні розчини, маси і підлоги - властивості і вимоги» встановлює
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 ставиться на упаковці, а
також в документі «Маркування СЕ»

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів

 

Технічна інформація BS404R NOE · Видання: August 2017
Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не
звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов’язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації .  ДП "Капарол Україна" вул.
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