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Disboxid 444 Dickschicht 
Двокомпонентне покриття на основі рідкої епоксидної смоли,
що витримує хімічні і механічні навантаження, для підлогових
і настінних поверхонь, наноситься валиком, може піддаватися
сильним хімічним і механічним навантаженням.

Опис продукту

Фінішне покриття для мінеральних і металевих зовнішніх і внутрішніх поверхонь, дуже стійке до
механічних і хімічних навантажень, наприклад

Сфера застосування

■ для промислових підлог, на яких пересуваються автонавантажувачі,
■ захисне покриття для конструкційних елементів, що знаходяться в агресивній промисловій

атмосфері (гальванічні, батарейні приміщення і т.п.),
■ в приміщеннях зі стічними водами.

■ висока стійкість до хімічних речовин
■ витримує механічні навантаження
■ може зазнати впливу вологої температури до 40оС
■ може витримувати тривале навантаження вологи

Властивості

Двокомпонентна рідка епоксидна смола, без ароматів, з невеликим вмістом розчинника.В’яжуче

Комбінована жерстяна упаковка 10 кг
Упаковка 30 кг:
Маса - металева тара 18 кг
Загущувач - жерстяне відро 12 кг

Упаковка/Розмір тари

Упаковка 10 кг: кремнієвий сірий (Kieselgrau), бетонний сірий (Betongrau).
Упаковка 30 кг: кремнієвий сірий (Kieselgrau).

Колірні відтінки

Тонування у спеціальні колірні відтінки на замовлення.
Можливо ексклюзивне тонування в колірні відтінки колекції FloorColor.
Можливі зміни колірного тону і крейдистий ефект 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. Шліфувальні навантаження
можуть викликати утворення подряпин на поверхні. Функціональні властивості продукту при
цьому не змінюються.

Глянцева.Ступінь глянцю

У прохолодному, сухому місці, без морозу.
Термін зберігання оригінально закритих ємностей мінімум 2 роки.
При низьких температурах перед застосуванням зберігати продукт при температурі 20оС.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,6 г/см3 

■ Товщина сухого шару: бл. 60 μм/100 г/м2 

■ Показник стирання за Табером: бл. 89 мг/30 см2 

■ Міцність до ударів маятника за
Кьонігом:

бл. 105 с

■ Твердість по Шору (A/D): бл. D 75

Технічна характеристика
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Застосування

Всі мінеральні та металеві поверхні і внутрішні покриття для підлоги з твердого асфальту.
Поверхня повинна витримувати навантаження, мати стабільну форму, бути твердою, вільної від
розділяючих часток, пилу, масел, жирів, гумових стружки. Вирівнюючі маси з вмістом цементу,
поліпшені синтетичними матеріалами необхідно перевірити на сумісність з покриттям, обробити
пробні ділянку. Міцність на розтяг поверхні повинна становити в середньому 1,5 Н/мм2.
Мінімальна окрема величина не повинна бути нижче 1,0 Н/мм2.

Придатні основи

Поверхня повинна досягти збалансованої вологості:

■ бетон та цементна підлога: макс. 4 мас. %
■ ангдридна підлога: макс. 0,5 мас. %
■ магнезитна підлога: 2 - 4 мас. %
■ ксилолітна підлога: 4 – 8 мас. %

Підвищення вологості необхідно виключити, для ангідритних і магнезитних підлог обов'язково
потрібно ізолюючий шар від землі. Поверхні з твердого асфальту повинні відповідати класу
твердості <IC 15, вони не повинні змінювати свою форму при заданих температурних умовах і
механічних навантажень.

Мінеральні поверхні і внутрішні поверхні з твердого асфальту:
Поверхню необхідно підготувати за допомогою спеціальних заходів, напр., струменів води під
тиском або фрезерування, таким чином, щоб вона відповідала поставленим вимогам.
Старі однокомпонентні покриття і неміцні двокомпонентні покриття повністю видалити.
Склоподібні покриття, а також міцні, тверді двокомпонентні покриття очистити, відшліфувати або
нанести ґрунтувальне покриття Disbon 481 EP-Uniprimer.
Для поверхонь з твердого асфальту після обробки присадка повинна бути видима мінімум на
75%.
Дефектні ділянки в поверхні або тріщини заповнити для зв'язування поверхні матеріалами
Disbocret-PCC-Mörtel або Disboxid EP-Mörtel.

Металеві поверхні:
Металеві поверхні підготувати за допомогою спеціальних заходів, наприклад, очищення
(видалення жиру або іржі), таким чином, щоб вони відповідали поставленим вимогам.
Сталеві поверхні необхідно підготувати за допомогою обробки повітряним струменем під
тиском (твердими засобами). Ступінь підготовки поверхні Sa 2 ½ відповідно до DIN EN ISO
12944-4 або ISO 8501-1должна бути досягнута за допомогою відповідних заходів.
Далі поверхню необхідно ретельно очистити від пилу і відразу після цього нанести перше
покриття Disboxid 444 Dickschicht.

Підготовка основи

Додайте згущувач в смолу. 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.
Для регулювання консистенції можна додати макс. 5% розчинника Disboxid 419 Verdünner.

Підготовка матеріалу

Основна маса : Загущувач = 3 : 2 мас. долейПропорції при змішуванні

Матеріал наноситься валиком, стійким до дії розчинників, з коротким або середнім ворсом.
Матеріал тиксотропний і може наноситися товстим шаром.

Метод нанесення

Ґрунтувальний шарСтруктура покриття

Мінеральні поверхні заґрунтувати із заповненням пор матеріалом Disboxid 462 EP-Siegel.
Шорсткі поверхні додатково вирівняти за допомогою шпаклівки з зернистою структурою
(ґрунтовка, змішана з кварцовим піском). В якості альтернативи можуть застосовуватися
матеріали
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 461 EP-Grund TS
Disboxid 463 EP-Grund SR
Для отримання більш детальної інформації зверніться до відповідної ТІ на дані матеріали.
Внутрішні поверхні з твердого асфальту не потребують спеціального ґрунтування. На
шорсткі асфальтові покриття, які зазнали струменевої обробки, можна нанести перший шар
Disboxid 444 Dickschicht в якості зернистої шпаклівки з додаванням 20 мас.% піску Disboxid 942
Mischquarz. Перший шар повинен бути нерозбавленим.

Структура покриття для поверхонь, що піддаються середньому механічному
навантаженню (гладкі)
Нанести перший шар Disboxid 444 Dickschicht через мінімум 16 годин, протягом 24 годин.
Другий шар наноситься також протягом 24 годин.

Структура покриття для поверхонь, що піддаються середньому механічному
навантаженню (що перешкоджають ковзанню)
Дійте, як описано в пункті 2, але перший свіжий шар посипте по всій поверхні піском Disboxid
943 Einstreuquarz. Вільний пісок зметіть на наступний день. Нанесіть фінішне покриття.
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Структура покриття для поверхонь, що піддаються сильному механічному навантаженню
На очищену піскоструминним апаратом ґрунтовку наноситься і рівномірно розподіляється
ебонітовою зубчастою раклею в'язкий будівельний розчин з матеріалу Disboxid 464 EP-
Decksiegel, змішаний з 50 мас.% піску Disboxid 942 Mischquarz. Через 10 хвилин зі свіжого шару
будівельного розчину видаляється повітря за допомогою голчастого валика. Для отримання
більш детальної інформації див. ТІ 464. Далі нанесіть на поверхню матеріал Disboxid 444
Dickschicht, як описано в пунктах 2 і 3.

Структура покриття для поверхонь, що піддаються дуже сильному механічному
навантаженню

Приготуйте розчин з 1 мас. частини Disboxid 462 EP-Siegel і 10 мас. частин піску Disboxid 946
Mörtelquarz. Кількості в'яжучого засобу в упаковці 5 кг досить для двох мішків Mörtelquarz по 25
кг.
Засипте пісок Mörtelquarz в мішалку і додавайте замішане в'яжуче при працюючій мішалці.
Інтенсивно перемішуйте протягом 3 хвилин.
Наносити розчин потрібно в техніці «мокре по мокрому» на свіжу ґрунтовку або на вже
затверділу, оброблену піскоструминним апаратом ґрунтовку, ущільніть розчин і вирівняйте
кельмою із пластику або нержавіючої сталі. Для отримання більш детальної інформації див. ТІ
№462.
Далі необхідно зашпаклювати поверхню матеріалом Disboxid 444 Dickschicht з додаванням 1-2
мас.% Disboxid 952 Stellmittel. Другий шар наноситься роликом. Для поверхні, що перешкоджає
ковзанню, необхідно посипати другий шар піском Disboxid 943 Einstreuquarz і нанести фінішне
покриття.

Покриття, що наноситься валиком
Гладка поверхня прибл. 500 г/м 2  на шар

Поверхня, що перешкоджає ковзанню 1 етап: бл. 500 г/м 2 

Посипка: бл. 3 кг/м 2 

Disboxid 943 (R 11) або Disboxid 944
(R 12)

2 етап:прибл. 500 - 700 г/м 2 

Шпатлівка з зернистою структурою (асфальт)
Disboxid 444 Dickschicht прибл. 1.350 г/мм/м 2 

Disboxid 942 Mischquarz прилб. 270 г/мм/м 2 

Витрата

Точну величину витрати можна визначити пробним шляхом на об'єкті.
Витрата для запечатуючого покриття на поверхні з посипкою залежить від температури, способу
нанесення, інструменту, а також матеріалів, що використовуються для посипання.

При температурі 20оС і відносній вологості повітря 60% матеріал відкритий для обробки прибл.
30 хвилин. При більш високій температурі час застосування скорочується, при більш низькій
температурі - збільшується.

Тривалість обробки

Мін. + 10° C  для навколишнього середовища, матеріалу і поверхні, макс. 30°C. 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 20оС має становити мін. 16 годин та
макс. 24 години.
При більш тривалому періоді очікування поверхню необхідно відшліфувати, якщо вона не була
посипана піском. При більш високій температурі час очікування скорочується, при меншій
температурі - збільшується.

Період очікування

При 20 ° C і 60% відносній вологості повітря через 16 годин по поверхні можна ходити, через 3
дні поверхню можна піддавати механічним навантаженням, через 7 днів наступає повне
затвердіння. При меншій температурі час висихання збільшується. Під час процесу затвердіння
(бл. 16 годин при 20°C) берегти матеріал від вологи, інакше може пошкодитися поверхню і
знизитися адгезія.

Період висихання

Відразу після використання і при тривалих перервах в роботі розчинником Disboxid 419
Verdünner.

Очищення інструментів

Примітки

■ 1-1141: перевірка властивостей, що перешкоджають ковзанню R 11. Інститут професійного
об'єднання, Св. Августин

■ 1-1142: перевірка властивостей, що перешкоджають ковзанню R 12. Інститут професійного
об'єднання, Св. Августин

Рекомендації/Експертизи

Необходимо соблюдать общие указания по чистке и уходу для напольных поверхностей Disbon.
Специфические для продукта рекомендации по уходу можно получить в сервисном центре
Капарол.

Чищення та догляд
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Продукт призначений тільки для промислового застосування.

Суха суміш:
Займиста.
Подразнення очей і шкіри. Можлива сенсибілізація при контакті зі шкірою. Шкідливо для водних
організмів, може надавати тривалий шкідливий вплив на водойми. Зберігати далі від джерел
загоряння - не курити. Не вдихати пари / аерозоль. Уникати попадання на шкіру. При
потраплянні в очі ретельно промити водою і звернутися до лікаря. При потраплянні на шкіру
відразу змити великою кількістю води з милом. Не допускати потрапляння в каналізацію / стічні
води і в ґрунт. При роботі надягати захисні рукавички і захисні окуляри/маску. При недостатній
вентиляції надягати засоби для захисту органів дихання. Застосовувати тільки в добре
провітрюваних приміщеннях. До складу входять з'єднання, що містять епоксид. Дотримуйтесь
вказівок виробника (див. паспорт безпеки).

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Загущувач:
Подразнення очей і шкіри. Можлива сенсибілізація при контакті зі шкірою. Уникати потрапляння
на шкіру. При поптраплянні в очі ретельно промити водою і звернутися до лікаря. При
потраплянні на шкіру відразу змити великою кількістю води з милом. Не допускати потрапляння
в каналізацію / стічні води і в ґрунт. При роботі надягати захисні рукавички і захисні окуляри/
маску.

Для утилізації віддавати тільки порожні ємності.
Рідкі і затверділі залишки продукту утилізувати як відходи фарб, що містять органічні розчинники
або інші небезпечні речовини.

Утилізація

Для категорії продуктів (кат. А/j): 550 г/л (2007) / 500 г/л (2010).
Даний продукт містить макс. 200 г/л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

див. паспорт безпеки.
При застосуванні матеріалу необхідно дотримуватися вказівок щодо охорони будівель Disbon.

Детальні вказівки

Норма DIN EN 13813 «Безшовні розчини, маси і підлоги - властивості і вимоги» висуває 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 наноситься на
упаковці, а також зазначається у відповідному журналі, доступному в Інтернеті за адресою
www.caparol.de.

СЕ-маркерування

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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