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Disbothan 446 PU-Klarschicht
Прозоре, високоеластичне, тверднуче від вологості повітря, 1-
компонентне, поліуретанове запечатуюче покриття для
зовнішніх поверхонь. Містить розчинники.

Описание продукта

Стійке до стирання запечатуюче покриття (гладке або перешкоджаюче ковзанню), що
наноситься на зовнішні кольорові покриття (з посипанням чіпсами), наприклад, DisboPUR 305,
Disbothan 449 PU-Deckschicht, Disbon 400 BodenFinish, Disbon 404 Acryl-BodenSiegel.

Область применения

■ перекрыває тріщини,
■ дуже хороша адгезія,
■ може піддаватись тривалому впливу вологи,
■ стійкий до атмосферних впливів та УФ

Свойства

1-компонентний поліуретан, тверднучий від вологості повітря, з вмістом розчинників.Связующее

Жестяна банка 1 кг, жестяне відро 12 кгУпаковка

Глянцева.Цвет

Прозорий.

Можливі зміни колірного тону і ефект крейдяного осипу при атмосферному впливі і впливі УФ.
Органічні барвники (напр., кава, червоне вино, листя) і хімічні речовини (напр., засоби
дезінфекції, кислоти і т.п.) можуть викликати зміни колірного тону. Функціональні властивості
продукту при цьому не змінюються.

В прохолодному, сухому місці, без морозу.Хранение

Термін зберігання в оригінально закритій упаковці мін. 6 місяців.

При низьких температурах перед застосуванням зберігати продукт при температурі 20 оС.

Товщина сухого шару - бл. 68 μм/100 г/м2 

Твердість по Шору (A/D) -90/30 згідно DIN 53505

Розтяг на відрив згідно DIN EN ISO 527 - бл. 240%

Технические данные

■ Плотность: бл. 1,05 г/см3 
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Применение

Кольорові покриття, наприклад, DisboPUR 305, Disbothan 449 PU-Deckschicht,  Disbon 404 Acryl-
BodenSiegel.

Подходящие подложки

Поверхня повинна володіти здатністю до навантажень, мати стабільну форму, бути сухою,
твердою, вільною від часточок пилу, масел, жирів, резинової стружки та інших розділяючих
речовин.

При нанесенні покриття на цементні, підсилені синтетичним матеріалом вирівнюючі маси
потрібне пробне покриття, щоб визначити сумісність. 

Необхідність виключити можливість появи вологи.

Поверхню необхідно підготувати у відповідності до вказаних вимог. Диспресійні покриття можна
обробляти не раніше ніж через 2 дні. При низькій температурі час очікування відповідно
збільшується. 

Подготовка подложки

Матеріал готовий до застосування. Перед застосуванням ретельно перемішати. Тільки при
нанесенні покриттів, що перешкоджають ковзанню, можна розбивати матеріал максимум на
6 %. Для розбавлення використовувати тільки продукт Disbocolor 499 Verdünner. При
використанні інших розчинників з'являється клейовий ефект. Вміст упаковки необхідно витратити
повністю, інакше утворюється тверда плівка. Матеріал, що загустів та вступив в реакцію, більше
не можна використовувати навіть після додавання розчинника.

Подготовка материала

В якості гладкого запечатуючого покриття матеріал наноситься валиком з коротким ворсом,
стійким до розчинників. 

NULL

У якості покриття, що перешкоджає ковзанню, змішати з матеріалами Disbon 947 SlideStop
Rough та Disbocolor 499 Verdünner, рівномірно нанести поліефірним розгладжувальним
інструментом, зняти зерно. 

При тривалому періоді застою необхідно перемішувати матеріал, далі пройти по поверхні
грубим мольтопреновим валиком (діаметр по 5 мм) хрестоподібними рухами. 

По еластичних покриттяхне можна ходити у взутті з шипами.  

В якості гладкого запечатуючого покриття матеріал наноситься валиком з коротким ворсом,
стійким до розчинників. 

Метод нанесения

У якості покриття, що перешкоджає ковзанню, змішати з матеріалами Disbon 947 SlideStop
Rough та Disbocolor 499 Verdünner, рівномірно нанести поліефірним розгладжувальним
інструментом, зняти зерно. 

При тривалому періоді застою необхідно перемішувати матеріал, далі пройти по поверхні
грубим мольтопреновим валиком (діаметр по 5 мм) хрестоподібними рухами. 

По еластичних покриттяхне можна ходити у взутті з шипами.  

Заключне покриття на Disbon 400 BodenFinish, Disbon 404 Acryl- BodenSiegel, DisboPUR 
305, Disbothan 449 PU- Deckschicht

Гладка
поверхня
 

бл. 150 г/м2 

Запечатуюче покриття, що перешкоджає ковзанню (R 10)

Disbothan 446 PU-Klarschicht бл. 150 г/м2 

Disbon 947 SlideStop Rough (бл. 10%) бл. 15 г/м2 

Disbocolor 499 Verdünner (бл. 6%) бл. 9 мл/м2 

Расход

 Точна витрата визначається шляхом пробного нанечсення на об'єкті.

Мін. 5°C макс. 30°C для навколишнього середовища, матеріалу та поверхні.Условия применения
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Не можна наносити під час дощу, при можливості заморозків, а також на сильно нагріту
поверхню. Відносна вологість повітря повинна бути від 35% до  80%. Температура поверхні
завжди повинна бути мін. на 3 °C  вище температури точки роси.

Час очікування між робочими процесами при температурі 20 оС повинен складати мін. 12 годин.
 

Срок простоя

При більш високій температурі час очікування скорочується, при меншій температурі -
збільшується.

При 20 °C  та 60% відносній вологості повітря приблизно через 12 годин по поверхні можна
ходити та обробляти, через 7 днів можна піддавати повним механічним нагрузкам.  

Сушка/время сушки

При меншій температурі час висихання збільшується. Під час процесу затвердіння (приблизно
12 годин при 20 °C ) нанесений матеріал необхідно берегти від вологи, інакше може
пошкодитись поверхня та знизитись адгезія.

Відразу після застосування та при тривалих перервах в роботі почистити інструменти
розчинниками Disbocolor 499 Verdünner.

Чистка инструментов

Вказівка:

При контакті з міддю або водою з вмістом міді прозорий шар може змінити колір

Замечание

Продукт призначений тільки для промислового застосування.
Рідина і пар легко спалахують.
Може викликати алергічну реакцію шкіри. Шкідливо для водних організмів, може чинити на
водойми шкідливий вплив.
Зберігати далі від джерел загоряння - не курити. Не вдихати пари / аерозоль. Не допускати
попадання в очі, на шкіру і на одяг. Застосовувати тільки на вулиці або в добре провітрюваному
приміщенні. Уникати потрапляння в навколишнє середовище.
При ковтанні прополоскати рот. НЕ викликати блювоту.
ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ акуратно промивати водою протягом декількох хвилин. По
можливості видалити контактні лінзи. Далі промивати водою.
Зберігати ємності щільно закритими в добре провітрюваному місці.
Містить ізоціанати. Може викликати алергічні реакції

Указания для безопасного
применения

Гранична величина ЄС для утримання VOC для даного продукту (кат. А/i): 500 г/л (2010).Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Цей продукт містить макс. 500 г/л VOC.

Віддавати в утилізацію тільки порожню упаковку.
Упаковку з залишками здати в пункт збору старих лаків.

Утилизация

PU 20Код Gis

див. паспорт безпеки.
При застосуванні матеріалу необхідно дотримуватися вказівок щодо застосування матеріалів
для захисту будівель, а також вказівки з чищення і догляду за підлоговими поверхнями
Disbothan

Подробные указания
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