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Disbon 405 Klarsiegel
Прозорий водорозчинний дисперсійний лак для виготовлення
гладких або фрикційних шарів всередині приміщень поверх
дисперсійних покриттів, оброблених чіпсами.

Опис продукту

Прозорий захисний лак з шовковистим блиском для дисперсійних покриттів підлог, оброблених
чіпсами, всередині приміщень, таких як Disbon 400 BodenFinish і Disbon 404 Acryl-BodenSiegel.
Не призначений для застосування на проїжджій частині і на підлогах зі стоячою водою та
постійною вологістю.

Сфера застосування

■ володіє мінімальною емісією
■ матеріал випробуваний і контролюється TÜV на наявність шкідливих речовин
■ легко очищується
■ зносостійкий
■ стійкий до витирання

Властивості

Матеріал випробуваний відповідно до критеріїв AgBB на емісію летких органічних сполук з
будівельних конструкцій, що застосовуються всередині приміщень. Схема оцінки AgBB (Комісії
посанітарной оцінці будівельних виробів) була складена компетентними органами з питань
охорони навколишнього середовища і здоров'я для застосування будівельних матеріалів в
чутливих зонах, наприклад, кімнатах відпочинку.

Модифікована поліуретанова дисперсіяВ’яжуче

2,5 л, 10 л пластмасове відроУпаковка/Розмір тари

Прозорий

При впливі УФ-випромінювання можливі зміни кольору. 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. Перетягування предметів по поверхні може привести до
утворення подряпин. Це не впливає на ефективність матеріалу.

Колірні відтінки

Шовковистий блискСтупінь глянцю

Зберігати в прохолодному, сухому, захищеному від морозу місці
Продукт зберігає стабільність при зберіганні в оригінальній закритій упаковці протягом не менше
1 року.
При більш низьких температурах зберігати матеріал перед нанесенням при температурі бл. 20°
С.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,1 г/см3 

■ Товщина сухого шару: бл. 42 мкм/100 мл/м2 

■ Коефіцієнт опору дифузії µ (H2 O): бл. 4,000
■ Відносне подовження при розриві: бл. 70 %

Технічна характеристика
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Застосування

Міцні покриття для підлоги на дисперсионной основі, такі як Disbon 400 BodenFinish і Disbon 404
Acryl-BodenSiegel.
Підкладка повинна бути сухою, міцною, мати здатність до навантажень, не містити нетривких
частин, пилу, масла, жиру, забруднень від стертої гуми та інших розділяючих речовин, а також
зберігати форму.

Придатні основи

Підготувати поверхню відповідними методами, наприклад, шляхом обмітання або очищення
пилососом (особливо в разі поверхонь з чіпсами) так, щоб вона відповідала наведеним
вимогам.

Підготовка основи

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

Валиком з коротким ворсом.Метод нанесення

Гладкі поверхніСтруктура покриття

Матеріал рівномірно нанести одним або двома густими шарами перехресними рухами.
Пов'язані поверхні обробляти за один прохід, щоб уникнути видимих напливів.

Фрикційні поверхні

Додати в матеріал 3 мас. % Disbon 947 SlideStop Fine, ретельно перемішати і нанести так, як
описано для гладких поверхонь. При тривалих паузах матеріал додатково розмішувати.

Гладкі поверхні

Disbon 405 Klarsiegel бл. 130–150 мл/м 2 

Фрикційні поверхні

Disbon 405 Klarsiegel
Disbon 947 SlideStop Fine

бл. 130 мл/м 2 

бл. 4 г/м 2 

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.

При температурі 20 ° C і відносній вологості повітря 60% по поверхні можна ходити або
наносити на нього нове покриття приблизно через 8 годин, а через 2 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

Зберігати в недоступному для дітей місці. 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 для 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 (ЛОС) в
даному продукті не перевищує 95 г/л.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-KH01Код 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

EN 13813СЕ-маркерування
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В стандарте DIN EN 13813 “Разравнивающий материал и бесшовные полы. Разравнивающие
материалы. Свойства и требования” установлены требования к разравнивающим материалам,
применяющимся для напольных конструкций внутри помещений.

Этот стандарт также охватывает покрытия и заполнители из синтетической смолы.

Продукты, отвечающие вышеуказанному стандарту, должны маркироваться знаком СЕ.
Маркировка выполняется на таре и в соответствующем блокноте по маркировке СЕ, который
можно найти в Интернете по адресу www.caparol.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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