
Технічна інформація BS468R NOE

Disbopox 468 EP-
Strukturschicht
Структуроване, дифундуюче, пігментоване, водне 2-
компонентне покриття з епоксидної смоли для покриття підлог
в промислових приміщеннях, що перешкоджає ковзанню.

Опис продукту

Для поверхонь мінеральних підлог із середнім механічним навантаженням, наприклад,
виробничі та складські зони, в яких переміщаються вилочні автонавантажувачі, торгові зали,
вестибюлі, коридори, ділянки руху. За рахунок зведення до мінімуму емісій і шкідливих речовин
(вміст яких було перевірено і знаходиться під контролем TÜV) особливо добре підходить для
всіх "чутливих" зон, наприклад, приміщень для перебування людей, лікарень, дитячих садків і
ясел, шкіл і т.п.

Сфера застосування

■ перешкоджає ковзанню
■ має гарну стійкість до хімічних речовин
■ проникний для водяної пари
■ структурований, має візуально вирівнюючий вигляд
■ мінімальні емісії, випробувано і контролюється TÜV на наявність шкідливих речовин
■ допущено Німецьким інститутом будівельної техніки

Властивості

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

Розбавляється водою 2-компонентна епоксидна смолаВ’яжуче

■ 10 кг пластмасове комбіноване відро
■ 40 кг бочка (основна маса: 33,6 кг пластмасова бочка Kunststoffhobbock, затверджувач: 6,4

кг жерстяне відро)

Упаковка/Розмір тари

■ гальковий-сірий
■ кам'яний-сірий
■ спеціальні кольори тонуються на замовлення
■ можна створити ексклюзивне колірне оформлення за допомогою кольорів колекції FloorColor

plus. Під дією УФ-випромінювання і атмосферних впливів можливі зміни кольору.

Колірні відтінки

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. Перетягування
предметів по поверхні може привести до утворення подряпин. Це не впливає на ефективність і
експлуатаційні характеристики матеріалу.

Шовковисто глянцевийСтупінь глянцю

Зберігати в прохолодному, сухому, захищеному від морозу місці.Зберігання

Продукт зберігає стабільність при зберіганні в оригінальній закритій упаковці протягом не менше
1 року. При більш низьких температурах зберігати матеріал перед нанесенням при температурі
бл. 20°С.
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■ Щільність: бл. 1,4 г/см3 

■ Товщина сухого шару: в средньому бл. 36 мкм/100 г/м2 

■ Коефіцієнт опору дифузії µ (H2 O): бл. 15.000
■ Показник стирання за Табером: бл. 50 мг/30 см2 

■ Міцність до ударів маятника за
Кьонігом:

бл. 50 мг/30 см2 

■ Твердість по Шору (A/D): бл. D 80

Технічна характеристика

Застосування

Всі мінеральні поверхні.Придатні основи

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

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

Основа повинна досягти своєї рзбалансованої вологості:

■ Бетон і цементна безшовна підлога: не більше 5 мас. %
■ Ангідритна безшовна підлога: не більше 1,0 мас. %
■ Магнезитна безшовна підлога: 2-4 мас. %
■ Кам'яна безшовна підлога: 4-8 мас. %

Підготувати поверхні 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

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

Основну масу розмішати і додати затверджувач. Інтенсивно перемішати мішалкою на низьких
обертах (не більше 400 об/хв), поки не буде отримано однорідний колір без смуг та розводів.
Перелити в іншу ємність і ще раз ретельно перемішати.

Підготовка матеріалу

Основна маса : Затверджувач = 84 : 16 мас. част.Пропорції при змішуванні

Ґрунтувальне покриття нанести гумовою раклею або щіткою. Криюче покриття розтягнути
зубчастою гумовою раклею, після чого розкачати рухами хрест-навхрест структурним
поролоновим валиком.

Метод нанесення

Ґрунтувальне покриттяСтруктура покриття

Мінеральні штукатурки проґрунтувати із заповненням пор матеріалом Disbopox 468 EP-
Strukturschicht, розведеним водою не більше ніж на 10%.

Шорсткі поверхні додатково розрівняти за допомогою шпаклівки на здир.

Для поверхні з невеликою шорсткістю з використанням матеріалів

■ Disbopox 468 EP-Strukturschicht 100 мас. %
■ Disboxid 942 Mischquarz 20 мас. %

Для нерівної, шорсткої поверхні з використанням матеріалів

■ Disbopox 453 Verlaufschicht 100 мас. %
■ Disboxid 942 Mischquarz, не більше 20 мас. %

Криюче покриття, що перешкоджає ковзанню

Розтягнути матеріал Disbopox 468 EP-Strukturschicht (нерозбавлений) зубчастою гумовою
раклею (2 мм трикутні зубці)*, рівномірно розподілити матеріал. Розкатати структурним валиком
(мольтопреновим валиком з діаметром пор близько 2 мм) рухами хрест-навхрест.

Криюче покриття, що перешкоджає ковзанню (R 11)

Додати наступні матеріали і нанести, як описано вище:

■ Disbopox 468 EP-Strukturschicht 100 мас. %
■ Disboxid 942 Mischquarz 10 мас. %

*Йдеться про рекомендації. Розмір зубців залежить від зносостійкості раклі, температури,
ступеню наповнення і особливостей поверхні.
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Ґрунтувальне покриття бл. 200–250 г/м2 

Шпаклювання на здир
Поверхні з невеликою шорсткістю:
Disbopox 468 EP-Strukturschicht
Disboxid 942 Mischquarz

бл. 1,3 кг/мм/м2 

бл. 260 г/мм/м2 

Нерівні, шорсткі поверхні:
Disbopox 453 Verlaufschicht
Disboxid 942 Mischquarz

бл. 1040-1200 г/мм/м2 

бл. 210-240 г/мм/м2 

Криючі покриття, що перешкоджають
ковзанню

бл. 500–600 г/м2 

Криючі покриття (R 11) 
Disbopox 468 EP-Strukturschicht
Disboxid 942 Mischquarz

бл. 500 г/м2 

бл. 50 г/м2 

Витрата

*Точна витрата визначається шляхом нанесення пробного покриття на об'єкті.

Температура матеріалу, навколишнього середовища і поверхні:Умови застосування

Не менше 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 послідовними робочими операціями при температурі 20°С повинна
становити не менше 16 годин і не більше 48 годин. У разі більш тривалого часу очікування
поверхню від попередніх робочих проходів необхідно відшліфувати. Зазначені інтервали
зменшуються при більш високих і збільшуються при більш низьких температурах.

Період очікування

При 20°С і 60% відносній вологості повітря бл. через 1 день по поверхні можна ходити, через 3
дні - надавати механічне навантаження, а через 7 днів покриття повністю сухе.

Період висихання

При більш низьких температурах час висихання відповідно збільшується. Під час процесу
затвердіння (бл. 24 годин при 20°С) нанесений матеріал необхідно захистити від вологи, інакше
можуть з'явитися поверхневі дефекти і зниження адгезії. Забезпечити гарне провітрювання і
витяжку, інакше через нерівномірне висихання можуть з'явитися відмінності в колірних
відтінках.

Відразу ж після використання і при тривалих паузах в роботі промити водою або теплою водою з
милом.

Очищення інструментів

Примітки

■ 1-1270: Випробування на опір ковзанню R 11 Хельбергскій інститут випробування матеріалів,
Адендорф

■ 1-1242: Допуск загального будівельного нагляду для застосування в приміщеннях для
перебування людей Z-156.605-639, Німецький інститут будівельної техніки, Берлін

■ 1-1240: Сертифікат випробувань на вміст шкідливих речовин TÜV Nord

Рекомендації/Експертизи

Продукт призначений тільки для промислового застосування.Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Основна маса: Небезпека серйозного ураження очей. Під час роботи носити захисні рукавички і
захисні окуляри/маску.

Зберігати в недоступних для дітей місцях. Застосовувати тільки в добре провітрюваних
приміщеннях. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою і звернутися до лікаря. Не
вдихати пари / аерозоль. При недостатній вентиляції носити респіратор.

Затверджувач: Дратує очі і шкіру. Може викликати алергічну реакцію при контакті зі шкірою.

Небезпечно для водних організмів, може викликати довгострокові несприятливі переміни для
водяної екосистеми.

Уникати попадання на шкіру. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою і звернутися до
лікаря. При попаданні на шкіру негайно змити великою кількістю води з милом.

Не допускати попадання в каналізацію, водойми і на грунт.
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Під час роботи носити захисні рукавички і захисні окуляри / маску.

Містить епоксидні сполуки. Дотримуватися вказівки виробника (в паспорті безпеки).

Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Залишки матеріалу: Дати затвердіти
основній масі і затверджувача і утилізувати як відходи фарб.

Утилізація

Для продуктів даної категорії (кат. A / j): 140 г/л (2010). Вміст летких органічних сполук (ЛОС) в
даному продукті не перевищує 30 г/л.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

RE 0Gis-код

Див. паспорт безпеки. При нанесенні матеріалу відповідно до інструкцій по захисту будівель при
нанесенні покриттів, а також вказівки Caparol з очищення та догляду за підлогами.

Детальні вказівки

EN 13813СЕ-маркерування

У стандарті DIN EN 13813 "Розрівнюючий матеріал і безшовні підлоги. Розрівнюючі матеріали.
Властивості і вимоги "встановлено вимоги до розрівнюють матеріалам, 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

Центр обслуговування клієнтів
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