
Технічна інформація BS442R NOE

Disbopox 442 GaragenSiegel
Посилене карбоновими волокнами двухкомпонентное
покриття на основі епоксидної смоли для підлогових
поверхонь в гаражах, складах і підвалах.

Опис продукту

Для мінеральних і безшовних підлог з твердого асфальту в приміщеннях з навантаженням
низького та середнього рівня, для приватного і промислового сектора. Для підлог в гаражах,
паркінгів для велосипедів, душових і санітарних приміщеннях. За рахунок зведення до мінімуму
емісій і шкідливих речовин особливо добре підходить для всіх "чутливих" зон, наприклад,
приміщеннях лікарень, дитячих садків і ясел, шкіл і т.п.

Сфера застосування

■ висока ударостійкість
■ добре піддається очищенню
■ дуже стійка до витирання
■ низький рівень зношування
■ здатність до дифузії водяної пари
■ стійкість до впливу хімічних речовин
■ стійкість до навантаження від автомобільних шин
■ стійкість до міграції пластифікаторів
■ екологічно безпечний, так як розбавляється водою
■ з мінімізованою емісією, перевірений на наявність шкідливих речовин TÜV, контроль TÜV.

Властивості

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

Водорозчинна 2-компонентна епоксидна смола.В’яжуче

■ Стандарт: Пластикова комбінована ємність 5 кг, 10 кг
■ ColorExpress: Пластикова комбінована ємність 5 кг, 10 кг

Упаковка/Розмір тари

■ Стандарт:Колірні відтінки

Ємність 10 кг: Кремнієво- сірий, бетоний сірий, середньо-сірий.

Ємність 5 кг: Кремнієво- сірий, бетоний сірий.

Особливі кольорові відтінки на замовлення.

■ ColorExpress: В установціColorExpress тонується в 25.000 колірних відтінків. Можливе
ексклюзивне колірне тонування у відтінки 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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ГлянцеваСтупінь глянцю

У сухому, прохолодному місці, але не на морозі. Термін зберігання в оригінальній закритій
упаковці мінімум 2 роки. При низькій температурі перед застосуванням матеріал потрібно
певний час зберігати при температурі бл. 20оС.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,4 г/см3 

■ Товщина сухого шару: бл.  35 мкм/ 100 гр/м2 

■ Коефіцієнт опору дифузії µ (H2 O): бл. 20.000
■ Показник стирання за Табером: 66 мг/30 см2 

Технічна характеристика

Застосування

Всі мінеральні поверхні (бетон, цементні, ангідритні, магнезитові підлоги) і безшовні підлоги з
твердого асфальту в приміщенні.

Придатні основи

Поверхня повинна володіти здатністю до навантажень, бути міцною, не мати розділяючих
речовин, пилу, масел, жирів, гумової крихти та мати стабільну форму.

Поліпшені синтетичним матеріалом вирівнюючі маси з вмістом цементу необхідно перевірити на
придатність для нанесення покриття, при необхідності нанести покриття на пробні ділянки.

Міцність на розтяг поверхні повинна бути ≥ 1,5 Н/мм2.

Поверхні повинні досягти балансу вологості:

Бетон та цементна безшовна підлога: макс. 5 мас.%

Ангідритна підлога: макс. 1 мас.%

Магнезитова підлога: 2-4 мас.%

Ксилолітова підлога: 4-8 мас.%

Підлоги з твердого асфальту повинні відповідати класу твердості мінімум IC 15 і не повинні
деформуватися при зазначених температурних умовах і механічних навантаженнях.

Поверхню необхідно підготувати таким чином, щоб вона відповідала зазначеним вимогам,
наприклад, за допомогою дробеструйной обробки і фрезерування.

Підготовка основи

Поверхні, що не володіють здатністю до навантажень, сильно забруднені, наприклад, маслами,
жирами, гумової стружкою і т.п., склоподібним цементним каменем необхідно інтенсивно
підготувати механічним способом.

Великі ділянки необхідно підготувати дробеструменевим або аналогічним способом. Це
стосується в першу чергу смуг від зупинки і руху на вже експлуатованих гаражних підлогах.
Масляні плями видалити звичайним засобом для виведення плям для масел.

На підлогах з твердого асфальту наповнювачі після приготування повинні бути видні мінімум
на 75%.

Старі 1-компонентні і неміцні 2-компонентні покриття необхідно повністю видалити.

Склоподібні покриття, а також міцні, тверді двокомпонентні покриття очистити, відшліфувати до
матового стану або нанести ґрунтувальне покриття Disbon 481 EP-Uniprimer.

Дефектні ділянки в поверхні або відколи заповнити врівень з поверхнею матеріалами Disbocret-
PCC-Mörtel або Disboxid EP-Mörtel.

Перемішайте суху суміш, додайте в неї затверджувач. Інтенсивно перемішайте з допомогою
мішалки на повільних обертах (прибл. 400 об./хв.) До появи рівномірного колірного тону.
Перелийте масу в іншу ємність і ще раз перемішайте.

Підготовка матеріалу

Суха суміш : затверджувач = 84 : 16 мас. долейПропорції при змішуванні

Матеріал можна наносити щіткою, валиком або розпилювачем (безповітряний прилад Airless,
без фільтра, мін. 50 бар, розпилювач 0,015-0,017 дюйма, кут розпилення 45о, потім пройти
поверхню валиком).

Метод нанесення
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Ґрунтувальне покриття:
Нові, слабо вбираючі мінеральні поверхні і безшовні підлоги з твердого асфальту можна
обробити матеріалом Disbopox 442 GaragenSiegel, розведеним водою на 5-10%. Оптимальна
адгезія з мінеральними поверхнями досягається при нанесенні матеріалу Disbopox 443 EP-
Imprägnierung. Ґрунтовку необхідно наносити щіткою для запечатування.

Структура покриття

Рівні, мілко-шорсткі мінеральні поверхні:
Приготувати шпатлювальну масу з матеріалів
Disbopox 442 GaragenSiegel – 1 мас. доля
Disboxid 942 Mischquarz – 1 мас. доля.

Залити шпатлювальну масу на ґрунтовану поверхню. Рівномірно розподілити кельмою. Товщина
шару зернистої шпаклівки становить максимум 2 мм. Готову зернисту шпаклівку посипати
кварцовим піском Disboxid 942 Mischquarz.

Увага: Великі нерівності поверхні і дефекти шпаклівки можуть бути помітні, незважаючи на
посипання. При необхідності провести проміжне шліфування. 

Покриття:
Проміжне і фынышне покриття наносити без розведення. При нанесенні на поверхні, посипані
піском, проміжне покриття розбавляється на 5% водою. При екстремальній зміні колірного тону
або при дуже інтенсивному колірному тоні (наприклад, з бази 3 ColorExpress) при дуже високих
вимогах до оптики поверхні може знадобитися третій робочий підхід.

Оформлення поверхні:

Посипати кольорові чіпси Disboxid 948 Color-Chips на свіже покриття.
Після висихання запечатати гладку поверхню матеріалом Disbopur 458 PU-AquaSiegel або
поверхню, що перешкоджає ковзанню, з додаванням 3 мас. % Disbon 947 SlideStop Fine.

Ґрунтувальне покриття:
Мінеральніповерхні:
Disbopox 442 GaragenSiegel або Disbopox 443 EP-Imprägniergrund бл. 200 г/м2

Безшовні підлоги з твердого асфальту:
Disbopox 442 GaragenSiegel бл. 200 г/м2

Витрата

Зерниста шпатлівка
Для рівних, мілко-шорстких поверхонь:
Disbopox 442 GaragenSiegel бл. 1,1 кг/м2/мм
Disboxid 942 Mischquarz бл. 1,1 кг/м2/мм
Посипання:
Disboxid 942 Mischquarz бл. 1,5-2 кг/м2/

Покриття 
бл. 230-250 г/м2  на один шар

Оформлення поверхні
Напилення чіпсів: 
Disboxid 948 Color-Chips бл. 30 г/м2

Гладке запечатування: 
Disbopur 458 PU-AquaSiegel ок. 130 г/м2

Запечатування, що перешкоджає ковзанню:
Disbopur 458 PU-AquaSiegel бл. 130 г/м2

Disbon 947 SlideStop Fine бл. 4 г/м2

Точна величина витрат визначається при пробному нанесенні.
Витрата для запечатуючого шару на посипану поверхні залежить від температури, способу
нанесення, інструменту, а також різних матеріалів, використовуваних для посипання.

При 20 оС і відносній вологості повітря 60% бл. 90 хвилин.Тривалість обробки

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

Увага:
Необхідно уникати занадто великої товщини шару (витрата більше зазначеного) при окремих
робочих прийомах. Під час сушіння і затвердіння необхідно забезпечити хорошу вентиляцію.

Температура матеріалу, циркуляційного повітря і поверхні мін. 10оС макс. 30 оС. 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. 16, макс. 48
годин. При більш тривалому часу очікування поверхню необхідно відшліфувати. При більш
високій температурі час очікування скорочується, при меншій температурі - збільшується.

Період очікування
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При 20 ° C і 60% відносної вологості повітря через 1 день по поверхні можна ходити, через 3 дні
можна піддавати механічним навантаженням, через 7 днів поверхня повністю твердне. При
меншій температурі час сушіння збільшується. Під час процесу затвердіння (бл. 24 годин при
20°C) нанесений матеріал необхідно берегти від вологи, інакше може пошкодитися поверхня
або зменшитися адгезія.

Період висихання

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

Очищення інструментів

Примітки

■ 1-1042:  Перевірка здатності до дезактивації відповідно до DIN 25415, частина 1
■ Центр ядерних досліджень, Карлсруе
■ 1-1279:  Випробування поверхні, що перешкоджає ковзанню R12
■ Інститут випробувань матеріалів Хелберг, Адендорф
■ 1-1238:  Випробування поверхні, що перешкоджає ковзанню R11
■ Інститут випробувань матеріалів Хелберг, Адендорф
■ 1-1242: Допуск загального будівельного нагляду для застосування в приміщеннях для

перебування людей Z-156.605-639,
■ Німецький інститут будівельної техніки, Берлін
■ 1-1213: Сертифікат випробувань на вміст шкідливих речовин (стандартні кольори), TÜV Nord
■ 1-1214: Сертифікат випробувань на вміст шкідливих речовин (тонований матеріал), TÜV Nord

Рекомендації/Експертизи

Продукт призначений тільки для промислового застосування.
Основна маса:
Небезпека серйозного пошкодження очей. Зберігати в недоступному для дітей місці. При роботі
надягати захисні рукавички та окуляри / маску для обличчя. Застосовувати тільки в добре
провітрюваних областях. При попаданні в очі ретельно промити водою і звернутися до лікаря.
Не вдихати пар / аерозоль. При недостатній вентиляції використовуватися респіратор для
захисту дихальних шляхів.

Затверджувач:
Подразнення очей і шкіри. Можлива сенсибілізація при контакті зі шкірою. Отруйно для водних
організмів. Уникати попадання на шкіру. При попаданні в очі ретельно промити водою і
звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру відразу змити великою кількістю води з милом.
Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в грунт. При роботі надягати захисні
рукавички та окуляри / маску для обличчя. Не вдихати пар / аерозоль. При недостатній
вентиляції надягати індивідуальні засоби захисту дихальних шляхів.
Містить епоксидні сполуки. Слідувати вказівкам виробника (див. паспорт безпеки).

Кольорові тони ColorExpress

Основна маса:
Зберігати в недоступному для дітей місці. Не вдихати пар / аерозоль. При попаданні в очі
ретельно промити водою і звернутися до лікаря.
При роботі надягати захисні рукавички та окуляри / маску для обличчя. Застосовувати тільки в
добре провітрюваних областях. При недостатній вентиляції використовуватися респіратор для
захисту дихальних шляхів. Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в грунт.
Паспорт безпеки за запитом професійних користувачів.

Затверджувач:
Подразнення очей і шкіри. Можлива сенсибілізація при контакті зі шкірою. Отруйно для водних
організмів. Уникати попадання на шкіру. При попаданні в очі ретельно промити водою і
звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру відразу змити великою кількістю води з милом.
Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в грунт. При роботі надягати захисні
рукавички та окуляри / маску для обличчя. Не вдихати пар / аерозоль. При недостатній
вентиляції надягати індивідуальні засоби захисту дихальних шляхів.
Містить епоксидні сполуки. Слідувати вказівкам виробника (див. паспорт безпеки).

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Здавати в утилізацію тільки порожню упаковку. Залишки продукту: дати масі засохнути і
утилізувати як відходи фарб.

Утилізація

для даного продукту (кат. А/i): 140 г/л (2010). Даний продукт містить максимум 100 г/л VOC.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Стандартні та особливі кольорові відтінки: RE 1Gis-код

Кольорові відтінки ColorExpress: RE2

Див. паспорт безпеки. При застосуванні матеріалу необхідно дотримуватися вказівок щодо
застосування матеріалів Disbon для захисту будівель, а також вказівки Caparol з чищення і
догляду за поверхнями підлог.

Детальні вказівки

DIN EN 13813СЕ-маркерування
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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
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