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Disboxid 467 E.MI
Hartkornschicht
Пігментоване 2-компонентне покриття на основі епоксидної
смоли і карбіду кремнію для нековзаючих зносостійких
покриттів. Може застосовуватися також в системі Disboxid EP-
Antistatik.

Опис продукту

Для поверхонь мінеральних підлог із середнім механічним навантаженням (м'які шини,
максимальний осьовий тиск 2 тонни) в промисловості, на парковках і підземних гаражах, які
повинні бути нековзаючими.

Сфера застосування

За рахунок зведення до мінімуму емісій і шкідливих речовин особливо добре підходить для всіх
"чутливих" зон, наприклад, в приміщеннях для перебування людей і т.п.

Перешкоджаюче ковзанню криюче покриття для системи Disboxid EP-Antistatik

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

■ мінімальні емісії
■ перевірено TÜV на вміст шкідливих речовин
■ для створення перешкоджаючих ковзанню, зносостійких криючих покриттів за один робочий

підхід без додаткового посипання піском
■ надзвичайно зносостійка, що перешкоджає ковзанню поверхні при низькій витраті матеріалу
■ висока стійкість до механічних навантажень
■ дуже хороша стійкість до хімічних речовин
■ довговічне струмопровідне криюче покриття в системі Disboxid EP-Antistatik
■ контрольовані незмінна витрата при типовому для матеріалу нанесенні

Властивості

2-компонентна рідка епоксидна смола з тонкими присадками, без ароматичних сполук.
Загальний вміст твердих речовин відповідно до вимог Deutscher Bauchemie.

В’яжуче

Комбінована бляшана упаковка 15 кг,Упаковка/Розмір тари

Упаковка 25 кг:
Основна маса - каністра 16,7 кг,

Затверджувач - жерстяне відро 8,3 кг

Кам'яний-сірий, гальковий-сірий, спеціальні колірні відтінки в області сірого на замовлення.Колірні відтінки

Можна створити ексклюзивне колірне оформлення за допомогою відтінків колекції FloorColor.
Під дією УФ-випромінювання і атмосферних впливів 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.
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У разі використання спеціальних колірних відтінків перед початком роботи необхідно нанести
пробне покриття, тому що наповнювач - особливо при світлих спеціальних колірних тонах -
впливає на колір. Перетягування предметів по поверхні може привести до утворення подряпин.
Це не впливає на ефективність матеріалу.

ГлянцеваСтупінь глянцю

У прохолодному, сухому місці, без морозу.Зберігання

Термін зберігання оригінально закритих ємностей мінімум 2 роки.

При низьких температурах перед застосуванням зберігати продукт при температурі 20 ° С.

■ Щільність: бл. 1,7 г/см3

■ Товщина сухого шару:Товщина
сухого шаруТовщина сухого шару

Через шорстку структуру:
в середньому бл. 250 мкм
при найбільшому розмірі зерна бл. 600 мкм

■ Показник стирання за Табером: не вимірюється

Технічна характеристика
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Таблиця хімічної стійкості згідно DIN EN ISO 2812-3:2007 при 20 °C

Оцтова кислота, 5% + (V)

Молочна кислота, 10% +/-

Фосфорна кислота, 50% +/-

Азотна кислота, 5% + (V)

Соляна кислота, 30-32% + (V)

Сірчана кислота, 35% + (V)

Лимонна кислота, 10% +

Аміак, 25% (нашатирний спирт) +

Перокси водню, 30 % +/-

Розчин їдкого калію, 50% +

Розчин їдкого натру, 50% +

Етанол +

Ксилол + (V)

Група сред 1 (карбюраторне паливо, супер та нормальне) + (V)

Група сред 7а (біодизельне паливо) +

Моторне масло +

Гідравлічна рідина +/-

Трансформаторні охолоджуючі рідини +

Умовні позначення: += зберігає стійкість 7 днів +/- = зберігає стійкість 1 день, (V) = зміна
кольору

Стійкість до дії хімікатів

Застосування

Всі мінеральні поверхні. Поверхня повинна бути міцною, мати здатність до навантажень, не
містити нетривких частин, пилу, масла, жиру, забруднень від стертої гуми та інших речовин, що
здатні, а також зберігати форму.

Придатні основи

Перевірити можливість нанесення покриття на цементні, пластифіковані розрівнюючі маси, при
необхідності нанести пробне покриття.
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Межа міцності при розтягуванні поверхні повинен становити в середньому 1,5 Н/мм2.
Мінімальна окрема величина не повинна бути менше 1,0 Н/мм2.

Основа повинна досягти своєї збалансованої вологості:

■ Бетон і цементна безшовна підлога: не більше 4 мас. %
■ Ангідритна безшовний підлога: не більш як 0,5. %
■ Магнезитна безшовна підлога: 2-4 мас. %
■ Кам'яна безшовна підлога: 4-8 мас. %

Необхідно виключити висхідну вологу, в разі ангідритних і магнезитних безшовних підлог
необхідно обов'язково забезпечити ізоляцію від поверхні землі.

Підготувати поверхню відповідними методами, наприклад, шляхом дробоструменевого
очищення або фрезерування, так, щоб вона відповідала наведеним вимогам. Повністю
видалити 1-компонентні старі покриття та неміцні 2-компонентні покриття.

Підготовка основи

Склоподібні поверхні і жорсткі 2-компонентні покриття почистити, відшліфувати, обробити
струменем до матовою текстури або проґрунтувати матеріалом Disbon 481 EP-Uniprimer.
Заповнити вибоїни і дефекти на поверхні розчинами Disbocret®-PCC або Disboxid EP врівень з
рівнем поверхні.

Перемішати затверджувач і основну масу. Інтенсивно перемішати мішалкою на низьких
обертах (не більше 400 об/хв), поки не буде отримано однорідний колір без смуг та розведень.
Перелити в іншу ємність і ще раз ретельно перемішати. Замішаний матеріал при тривалому
простої потрібно час від часу перемішувати.

Підготовка матеріалу

Основна маса : Затверджувач = 2 : 1 мас.част.Пропорції при змішуванні

Гладилкою і стійким до розчинників структурним валиком.Метод нанесення

Ґрунтувальне покриттяСтруктура покриття

Мінеральні поверхні заґрунтувати із заповненням пір матеріалом Disboxid 420 E.MI Primer.

Для цього необхідно нанести матеріал гладким ебонітовим скребком рухами в протилежному
напрямку і пройти по поверхні валиком хрестоподібними рухами.

Витрата *: Disboxid 420 E.MI Primer - бл. 300-400 г/м2

Зернисте шпатлювання (при необхідності)

Шорсткі пористі поверхні після ґрунтування необхідно додатково вирівняти за допомогою
зернистої шпаклівки.

Витрата *:

Disboxid 420 E.MI Primer - бл. 660 г/м2

Disboxid 942 Mischquarz - бл. 1000 г / мм/м2

Для ґрунтування і зернистого шпатлювання в якості альтернативи можна використовувати такі
матеріали:

Disboxid 460 EP-Ground

Disboxid 461 EP-Filler

Disboxid 462 EP-Siegel Neu

Більш детальну інформацію див. у відповідній ТІ.

При використанні матеріалу Disboxid 420 E.MI Primer для ґрунтувального шару або зернистого
шпатлювання необхідно нанести наступне покриття протягом 24 годин, при більш тривалому
часу очікування потрібно проміжне шліфування. При використанні інших ґрунтувальних
матеріалів необхідно дотримуватися час, вказаний в ТІ.

Для світлих тонів або відтінків з низькою покривною здатністю ґрунтувальну або шпатльовану
поверхню можна затонувати у той же колірний відтінок, щоб поліпшити покривну здатність.

При застосуванні матеріалів Disboxid 460 EP-Ground і Disboxid 461 EP-Filler можна отримати
повну структуру системи відповідно до критеріїв перевірки AgBB.

Електропровідного покриття

Прокладання системи заземлення:

На затверділу ґрунтовку/зернисту шпаклівку наклейте мідну стрічку Disbon 973 Kupferband
(довжина бл. 50 см) по периметру уздовж стін на відстані максимум 20 м. Необхідно нанести
мінімум 2 точки заземлення. Для цього необхідно використовувати провідні контактні точки з
набору Disboxid 975 Leitset.

Поверхні, розділені швами, необхідно заземлювати окремо.
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На дуже великих дотичних поверхнях максимальна відстань між стрічками має дотримуватися
≤20 м. Поверхню мідної стрічки необхідно почистити ганчіркою, змоченою розчинником Disboxid
419 Verdünner. Після завершення робіт з нанесення покриття підключити мідну стрічку до
заземлення.

 
План системи заземлення
1. Disbon 973 Kupferband

2. Мідні дроти 4 мм2 для підключення до заземлення (кільцева проводка)

Проводить проміжне покриття

На рунтувальне покриття нанесіть провідний шар Disboxid 471 AS-Grund або Disboxid 5022
WHG-Leitschicht за допомогою валика. Після затвердіння провідного шару, але перед
нанесенням фынышного шару необхідно перевірити відвідну здатність. Опір витоку не повинен
перевищувати 5 х 104 Ом. Відстань між вимірювальним електродом і заземленням має бути
8-10 м. Якщо опір занадто високий, необхідно зробити додаткове заземлення.

Витрата *:

Disboxid 471 AS-Grund бл. 100 г/м2

Disboxid 5022 WHG-Leitschicht бл. 120 г/м2

Вказівка:

Під час фази висихання і затвердіння необхідно забезпечити хорошу вентиляцію.

При нанесенні фінішного покриття, як правило, наноситься тільки один шар матеріалу.

При ремонті або переробці потрібно нанести проміжний шар Disboxid 471 AS-Grund або Disboxid
5022 WHG-Leitschicht із заземленням.

Покриття (R10)

Нанести матеріал Disboxid 467 Hartkornschicht тонким шаром за допомогою розгладжуючої
кельми з нержавіючої сталі на ґрунтовку/зернисту шпаклівку або на шар Disboxid 471 AS-Grund
або Disboxid 5022 WHG-Leitschicht при електропровідному покритті, різко зняти зернистість. Далі
обробити поверхню грубим мольтопреновим валиком (діаметр пор бл. 2 мм) хрестоподібними
рухами. По свіжопофарбованій поверхні можна пройти у взутті на шипах. Час від часу валик
необхідно підсушувати на нейтральній поверхні. При обробці великих поверхонь валик
необхідно міняти приблизно через 100 м2.

Витрата *:

Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht бл. 600 г/м2

Покриття (R11)

Для досягнення класу антиковзання R11 перед обробкою валиком вдути бл. 80 г/м2 карбіду
кремнію 0,5-1,0 мм. Далі працювати, як описано вище.

Витрата *:

Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht бл. 600 г/м2

Карбід кремнію 0,5-1,0 мм бл. 80 г/м2

* Точну величину витрат необхідно визначати пробним шляхом на об'єкті
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Ґрунтувальне покриття бл. 300-400 г/м2

Зернисте шпатлювання
(при необхідності)
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 942 Mischquarz

бл. 660 г/мм/м2

бл. 1000 г/мм/м2

Провідний шар
(токовідвідна структура)
Disboxid 471 AS-Grund
Disboxid 5022 WHG-Leitschicht

бл. 100 г/м2

бл. 120 г/м2

Покриття R10
Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht

бл. 600 г/м2

Покриття R11
Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht
Карбід кремнію 0,5-1,0 мм

бл. 600 г/м2

бл. 80 г/м2

Витрата

При температурі 20°C і відносній вологості повітря 60% бл. 40 хвилин.Тривалість обробки

При більш високих температурах життєздатність зменшується, а при більш низьких -
збільшується.

Увага: При використанні 40 кг тари з-за малої життєздатності матеріал необхідно наносити
безперервно, щоб уникнути появи слідів напливів.

Температура матеріалу, навколишнього середовища і поверхні:Умови застосування

Не менш 10°C, не більше 30°C.

Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%. Температура поверхні повинна бути,
принаймні, на 3°С вище точки роси.

Час очікування між ґрунтувальним покриттям Disboxid 420 E.MI Primer і подальшим покриттям
має бути мін. 12 годин макс. 24 години, між Disboxid 471 AS-Grund і фінішним покриттям мін. 16
годин макс. 2 дні. При більш високій температурі час очікування скорочується, при більш
низькій температурі - збільшується.

Період очікування

При 20 ° C і 60% відносної вологості повітря через 1 день можна ходити, через 7 днів повне
затвердіння.

Період висихання

При меншій температурі час висихання збільшується. Під час процесу затвердіння (бл. 24 годин
при 20 ° C) берегти матеріал від вологи, інакше може пошкодитися поверхню і знизитися
адгезія.

Відразу після використання і при тривалих перервах в роботі почистити інструменти відповідним
засобом (див. таблицю).

Очищення інструментів

Продукт Засіб для очищення

Disboxid 420
Disboxid 467

Disboxid 419 Verdünner

Disboxid 471
Disboxid 5022

Вода або тепла мильна вода

Примітки
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■ 1-1097 Випробування електростатичних властивостей, Інститут полімерів Флёрсхайма
■ 1-1263 Випробування на опір ковзанню R10 Хельбергскій інститут випробування матеріалів

ГмбХ
■ 1-1166 Випробування вогнестійкості по DIN EN 13501-1, Bfl-s1 Інститут випробування

матеріалів Брауншвейга
■ 1-1182 Випробування на опір ковзанню настилів підлог R11 Інститут охорони праці Союзу

підприємців, Санкт Августин

Рекомендації/Експертизи

Необхідно дотримуватися вказівок щодо чищення та догляду за підлоговими поверхнями
Disbon.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Продукт призначений тільки для промислового застосування.

Основна маса:

Викликає подразнення шкіри. Може викликати алергічну реакцію на шкірі. Викликає сильне
подразнення очей. Отруйно для водних організмів, може чинити на водойми тривалий
шкідливий вплив. Не допускати попадання в очі, на шкіру і на одяг. Уникати вивільнення в
навколишнє середовище. Використовувати запропоновані захисні засоби.

ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: змити великою кількістю води з милом.

ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: кілька хвилин акуратно промивати водою. По можливості видалити
контактні лінзи. Промивати очі далі.

Містить епоксидні сполуки. Може викликати алергічні реакції.

Затверджувач:

Викликає сильні хімічні опіки шкіри і серйозне пошкодження очей. Може викликати алергічну
реакцію на шкірі. Рідина і пар спалахують. Не допускати попадання в очі, на шкіру і на одяг.
Уникати вивільнення в навколишнє середовище. Використовувати запропоновані захисні
засоби.

ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: змити великою кількістю води з милом.

ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: кілька хвилин акуратно промивати водою. По можливості видалити
контактні лінзи. Промивати очі далі.

Віддавати в утилізацію тільки порожню упаковку. Рідкі і затверділі матеріали утилізувати як
відходи фарб з вмістом органічних розчинників або інших небезпечних речовин. Неотверділі
залишки продукту відносяться до категорії особливих відходів.

Утилізація

Для категорії продуктів (кат. А/j): 500 г/л (2010).Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Даний продукт містить макс. 30 г/л ЛОС.

RE 1Gis-код

див. паспорт безпеки.Детальні вказівки

При застосуванні матеріалу необхідно дотримуватися вказівок щодо застосування матеріалів
для захисту будівель, а також вказівки з очищення і догляду для поверхонь підлог.

EN 13813СЕ-маркерування

У стандарті DIN EN 13813 "Розрівнюючий матеріал і безшовні підлоги. Розрівнюючі матеріали.
Властивості і вимоги "встановлено вимоги до розрівнюючих матеріалів, що застосовуються для
підлогових конструкцій всередині приміщень. Цей стандарт також охоплює покриття і
наповнювачі з синтетичної смоли.

Продукти, що відповідають вищезгаданим стандартом, повинні маркуватися знаком СЕ.
Маркування виконується на тарі і в відповідному блокноті по маркуванню СЕ, який можна
знайти в Інтернеті за адресою www.caparol.de.

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua
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