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Disbocret Mörtel 520
Водонепроникна шпаклювальна маса для бетонних
поверхонь

Опис продукту

Disbocret Mörtel 520 це твердіючий з допомогою води, 2-компонентний будівельний розчин з
синтетичною добавкою. Рідкий компонент А складається з спеціально розробленої дисперсії
синтетичного матеріалу спеціального складу. Порошкоподібний компонент В містить гідравлічне
в'яжуче і мінеральні наповнювачі. За допомогою додавання води виготовляється оброблений
розчин згідно EN 1504-3 «Продукти і системи для захисту і ремонту бетонних конструкцій», для
не структурного ремонту, Методи ремонтно-відновлювальних робіт 3.1, 7.1, 7.2. Примітки для
принципів захисту 7.1 і 7.2: підвищена стійкість до обвуглювання тільки в поєднанні з
відповідною системою захисту поверхні.

Вступ

Для вирівнювання горизонтальних і вертикальних бетонних поверхонь, також при впливі води
(наприклад, басейни для плавання і веслування, очисні споруди і т.д.), а також для заповнення
отворів і порожнин. За допомогою Disbocret Mörtel 520 поверхня може бути вирівняна і
загладжена методом тонкої плівки. Можна вирівнювати нерівності настилів. Просимо Вас
звернути увагу, що Disbocret Mörtel 520 можна використовувати при покритті тонким шаром, але
не для перекриття антикорозійного експонованої арматури.

Сфера застосування

25 кг (4 кг Компонент A + 21 кг Компонент B)Упаковка/Розмір тари

СірийКолірні відтінки

В оригінальній упаковці в сухому місці, не на морозі може зберігатись бл. 9 місяців.Зберігання

■Щільність: 1,9 кг/л (змішаний розчин)
■Максимальна величина зерна: 0,5 мм

Технічна характеристика

Застосування

Бетонна поверхня повинна бути міцною, чистою від бруду та пилу, не мати розділяючи речовин,
залишків, що містять масла, жири та віск. При навантаженнях та впливі води, поверхня повинна
бути оброблена піщано - струменевим методом при високому тиску. (бл. 400 бар).

Підготовка основи

Коефіцієнт адгезії бетонної поверхні перед покриттям повинен бути 1,5 N/мм2. Бетонна поверхня
повинна бути злегка вологою, тому потрібне попереднє зволоження перед нанесенням
будівельного розчину Disbocret 520.

Disbocret Mörtel 520 поставляється в упакованому правильному співвідношенні, потрібно лише
відміряти потрібну кількість води. На упаковку матеріалу Disbocret Mörtel 520 в 25 кг
добавляється бл. 2,5 л води. Компонент A = рідкий компонент, який потрібно розмішати та
повільно додати Компонент В при повільному та тривалому помішуванні.

Підготовка матеріалу
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Ємкість сполоснути водою від Компоненту А а також додати в розчин. Це гарантує потрапляння
абсолютного усієї кількості Компонента А у розчин. Розчин енергійно розмішати, краще з
допомогою міксеру, до тих пір, поки вона не перетвориться в однорідну гомогенну суміш.

Порошковий компонент повинен бути рівномірно зволоженим.

Не повинно залишатися сухих и не змочених залишків порошкової маси!

Правильне регулювання застосування здійснюється методом порційного додавання води. Ні в
якому разі не збільшувати вказану кількість води!

Disbocret Mörtel 520 ні в якому разі не змішувати з іншими додатковими компонентами та
речовинами!

16 мас.-част. Компонента A : 84 мас.-част. Компонента B.Пропорції при змішуванні

Матеріал Disbocret Mörtel 520 наноситься згідно правил з допомогою шпателя, кельми на злегка
вологу поверхню. Особливо глибокі та великі порожнини потрібно заповнити розчином та
розгладити під тиском.

Метод нанесення

Не наносити за один робочий підхід шар товщиною більш 5 мм!

Після того, як останній шар розчину буде вирівняно, потрібно з допомогою наждачного паперу
загладити поверхню. Для такої додаткової обробки може бути використано дерев’яний диск;
додаткова кількість води буде надлишковою. Верхній вирівнюючий шар не повинен
розгладжуватись інструментами із сталі або штучного матеріалу; також будуть зайвими
присипання поверхні сухим цементом або додавання цементного розчину. Не допускається
послідуюча обробка поверхні щіткою!

Disbocret Mörtel 520 твердне як і звичайний цементний розчин. Ризик виникнення тріщин,
особливо в тонких шарах, виключено. При обробці поверхні на відкритому повітрі при
яскравому сонячному світлі або протязі, розчин має бути захищений від занадто швидкого
зневоднення і пересихання. Не застосовувати при температурах нижче + 5 ° C на поверхні.

1- 5 мм за один робочий підхід.Товщина шару

Якщо коефіцієнт міцності на розрив 1,5 N/мм2 або більше, потрібно дотримуватись товщини
шару мінімум в 2 мм.

Для подальшої обробки є інструкції з виготовлення стяжок та штукатурок.
Disbocret Mörtel 520 може бути пофарбований матеріалами Disbocret Elastic або Disbocret Elastic
Struktur (після відповідного ґрунтування), Agrosit Betoncolor, Agrosit SB, Agropox 240 thix та
Agropox 245, Agropox TU GLF а також іншими фарбами, які придатні для лужних поверхонь під і
над водою. Перед першим фарбуванням застигла поверхня розгладжуючого шару повинна бути
висушена на повітрі. Для навантажень і впливу води, наприклад басейни або декоративні
ставки, підходить матеріал Agrosit SB. При цьому перший шар потрібно розбавити з 10- 15%
розчинника Verdünnung 202 і добре втерти в поверхню.

Структура покриття

Для вирівнювання якісних поверхонь, добре оброблених піщано-струменевим методом, бл. 1,5 -
2 кг/м2 Disbocret Mörtel 520. При заключному покритті товщиною близько 1 мм на м2  потрібно
близько 2 кг Disbocret Mörtel 520.

Витрата

Не застосовувати при температурах нижче + 5 ° C на поверхні.Умови застосування

Між розведеним першим шаром і наступними шарами необхідно витримати період очікування в
кілька днів, між кожним наступним нанесенням очікувати близько 24 годин при хорошій
вентиляції.

Період очікування

Примітки

■    Лабораторія з використання матеріалів Хартл ГмбХ, державний акредитований орган для
перевірки та контролю будівельних конструкцій; Тестування згідно EN 1504-3.

Рекомендації/Експертизи

■    IBS- Інститут пожежної безпеки та досліджень; класифікація характеру розповсюдження
пожежі в тунелях.

■             Орган для перевірки, тестування та контролю в м. Відень (MA 39); класифікація
характеру розповсюдження пожежі

Спалювання небезпечних відходів або збір небезпечних відходів. Не викидати разом з
побутовими відходами. Не викидати у стоки, на землю або у воду. Утилізувати упаковки із
залишками як матеріал

Утилізація

тел. +38 044 379 06 91
E-Mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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