
Технічна інформація  BS449R NOE

Disbothan 449 PU-Deckschicht
Пігментоване, високо еластичне, однокомпонентне
поліуретанове покриття для балконів, терас, арок. Містить
розчинники.

Опис продукту

Нове покриття для бетону, цементу та статі з твердого асфальту на балконах, терасах і арках.
Ремонт твердих і еластичних старих покриттів на зовнішніх поверхнях.
Фінішне покриття на Disboroof 412 Dachschicht на водопровідних ділянках, напр., на поверхнях,
де тимчасово може затримуватися стояча вода.

Сфера застосування

■ може піддаватися тривалому впливу вологи
■ стійкий до УФ і атмосферних впливів
■ стійкий до впливу хімічних речовин
■ перекриває тріщини

Властивості

Однокомпонентний поліуретан, тверднучий від вологості повітря, з вмістом розчинників.В’яжуче

Жестяне відро 6 кг, 12 кгУпаковка/Розмір тари

Кременистий сірий, світло-сірий.
Спеціальні сірі тони на замовлення.
Можливо ексклюзивне тонування в колірні тони колекції FloorColor.
Може змінити відтінок кольору при впливі УФ і атмосферному впливі. 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.

Колірні відтінки

ГлянцеваСтупінь глянцю

У прохолодному, сухому місці, без морозу.
Термін зберігання оригінально закритих ємностей мінімум 6 місяців.
При низьких температурах перед застосуванням зберігати продукт при температурі 20о С.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,1 г/см3 

■ Товщина сухого шару: бл. 68 мкм/ 100 г/м2 

■ Твердість по Шору (A/D): 95/35 по DIN 53505
■ Відносне подовження при розриві: бл. 230% по DIN EN ISO 527

Технічна характеристика

Застосування
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Бетон, цемент, підлога з твердого асфальту, а також відповідні тверді і еластичні покриття.
Поверхня повинна витримувати навантаження, мати стабільну форму, бути твердою, вільною
від часток, пилу, масел, жирів, гумових стружок та інших розділяючих речовин.
Цементні, поліпшені синтетичними матеріалами вирівнюючі маси необхідно перевірити на
можливість нанесення покриття, при необхідності обробити пробну ділянку.
Міцність на розтяг поверхні повинна становити в середньому 1,5 Н/мм2. Мінімальна одинична
величина не повинна бути нижче 1,0 Н/мм2.
Поверхня повинна досягти балансу вологості (бетон і цементну підлога макс. 4 мас.%).
Можливість підвищення вологості необхідно виключити.
Поверхні з твердого асфальту повинні відповідати класу твердості IC 40, вони не повинні
змінювати свою форму при заданих температурних умовах і механічних навантаженнях.

Придатні основи

Поверхню необхідно підготувати за допомогою спеціальних заходів, напр., дробоструменевої
обробки або фрезерування, таким чином, щоб вона відповідала висунутим вимогам.
1-компонентні старі покриття та неміцні 2-компонентні покриття повністю видалити.
Міцні 2-компонентні покриття почистити, відшліфувати і заґрунтувати продуктом Disbon 481 EP-
Uniprimer. Міцні еластичні покриття почистити.
Вказівка: для оцінки адгезії на поліефірному покритті перед нанесенням матеріалу необхідно
обробити пробну ділянку.
Для поверхонь з твердого асфальту після обробки присадка повинна бути видна мінімум на
75%.
Дефектні ділянки або тріщини заповнити до самої поверхні матеріалами Disbocret-PCC-Mörtel
або Disboxid EP-Mörtel.

Підготовка основи

Матеріал готовий до застосування. Перед застосуванням ретельно перемішати. Матеріал може
бути розбавлений макс. на 5 - 10% тільки для грунтування. Для розведення використовувати
виключно розчинник Disbocolor 499 Verdünner. При використанні інших розріджувачів
з'являється невиправний ефект клейкості. Вміст ємності використовувати до кінця, інакше
утворюється міцна плівка. Матеріал, що вступив в реакцію, не можна привести в нормальний
стан за допомогою розчинника.

Підготовка матеріалу

Залежно від мети застосування можна наносити кельмою, валиком з мохеру, стійким до
розчинників валиком з коротким ворсом.

Метод нанесення

Ґрунтувальний шар
Нормально вбираючі мінеральні поверхні:

Структура покриття

Нанеси ґрунтувальне покриття Disbothan 449 PU-Deckschicht з додаванням 5 - 10 мас. %
розчинника Disbocolor 499 Verdünner. Матеріал нанести щодо тонким шаром і розподілити
мохеровим валиком.
Шорсткі, сильно пористі мінеральні поверхні:
Нанести ґрунтувальний шар Disboxid 420 E.MI Primer. Час очікування до наступного робочого
процесу мін. 12, макс. 24 години.

Твердий асфальт:
Нанести ґрунтувальний шар Disbon 481 EP-Uniprimer. Час очікування до наступного робочого
процесу мін. 16 годин, макс. 3 дні.

Тверді старі покриття:
Шліфувати або обробити дрібоструменевою машиною до матового стану і нанести ґрунтувальне
покриття Disbon 481 EP-Uniprimer.

Еластичні старі покриття:

Після чищення поверхні відразу наносити покриття.
Проміжний і фінішний шар
Нанести нерозбавлений матеріал валиком з тонким ворсом густим шаром.
Для ремонту / поновлення справних покриттів, як правило, досить одного шару.

Оформлення поверхні 
Посипати кольорові чіпси Disboxid 948 Color-Chips на свіже фінішне покриття і покрити поверхню
прозорим шаром Didbothan 446 PU-Klarschicht як гладку поверхню або як поверхня, що
перешкоджає ковзанню (див. ТІ 446).

Ґрунтувальний шар
 Нормально вбираючі мінеральні поверхні

  Disbothan 449 PU-Deckschicht бл. 150 – 200 г/м2 

  Disdocolor 499 Verdünner бл. 10 – 20 мл/м2 

 Шорсткі, сильно-пористі, мінеральні поверхні
  Disboxid 420 E.MI Primer бл. 300 г/м2 

 Твёрдый асфальт, твёрдые старые покрытия
  Disbon 481 EP-Uniprimer бл. 150 г/м2 

Проміжний та фінішний шар
  Disbothan 449 PU-Deckschicht бл. 400-500 г/м2   на

один шар
Заключне покриття на Disboroof 412 Dachschicht

  Disbothan 449 PU-Deckschicht бл. 400-500 г /м2   

Витрата
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Точні величини можна визначити при пробному нанесенні на об'єкті.

Мін. 5° C  макс. 30° C для навколишнього середовища, матеріалу і поверхні.Умови застосування

Не наносити матеріал під час дощу або морозу, 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 20оС має становити мін. 6 год. При
більш високій температурі час очікування скорочується, при меншій температурі - збільшується.

Період очікування

При 20° C  та 60% відносної вологості повітря через 6 годин можна ходити і піддавати
подальшій обробці, через 3 дні поверхню можна піддавати механічним навантаженням, через 7
днів повне затвердіння.

Період висихання

При меншій температурі і / або більшої вологості повітря час висихання збільшується. Під час
процесу затвердіння (бл. 6 годин при 20°C) берегти матеріал від вологи, інакше може
пошкодитися поверхня і знизитися адгезія.

Відразу після використання і при тривалих перервах в роботі розчинником Disbocolor 499
Verdünner.

Очищення інструментів

Примітки

■ Продукт призначений тільки для промислового застосування.
■ Займистий.
■ Можлива сенсибілізація при контакті зі шкірою.
■ Шкідливо для водних організмів, може чинити на водойми шкідливий вплив.
■ Шкідливо для здоров'я при вдиханні.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ Ємності зберігати щільно закритими в добре провітрюваному місці.
■ Зберігати далі від джерел загоряння - не курити.
■ Не вдихати пари / аерозоль.
■ Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в ґрунт.
■ Надягати спеціальні захисні рукавички.
■ При попаданні всередину не викликати блювоту.
■ Відразу звернутися до лікаря і показати упаковку або етикетку.
■ Містить ізоціанати. Дотримуватися вказівки виробника (в паспорті безпеки).
■ Рідкий продукт може викликати подразнення шкіри і дихальних шляхів, сенсибілізацію і

алергічні реакції.
■ Під час роботи і після роботи необхідно забезпечувати хорошу вентиляцію. Не вдихати пари.
■ Не можна наносити способом розпилення.
■ Людей, схильних до алергії і захворювань дихальних шляхів, не допускати до роботи з

матеріалом.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

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

Утилізація

для категорії продуктів (кат. А/i): 500 г/л (2010).
Цей продукт містить макс. 400 г/л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

див. паспорт безпеки.
При застосуванні матеріалу необхідно дотримуватися вказівок щодо застосування матеріалів
для захисту будівель, а також вказівки з чищення і догляду для поверхонь підлог компанії
Caparol.

Детальні вказівки

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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