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CAPAROL Farben Lacke

Bautenschutz GmbH

Werk 10

DIN V 18 026

OS 5a

OS 5b

Disbocret 518 Flex-finish
Захисне покриття для бетону, еластичне при низьких
температурах, перекриває тріщини
і утворює сітчасту структуру під дією УФ-променів.

Опис продукту

Покриття для захисту від проникнення шкідливих речовин і води на нових, старих і відновлених
бетонних покриттях. Для перекриття усадкових і розділяючих тріщин.

Сфера застосування

■ перекриває волосяні, усадочні і розділюючі тріщини <0,3 мм
■ компенсує розширення тріщин <0,1 мм
■ клас перекриття тріщин, успішно пройшло тестування при -20 ° C і динамічних

навантаженнях
■ хороші технологічні властивості
■ атмосферостійка
■ лугостійка
■ стійка до УФ-випромінювання
■ відкрита для дифузії водяної пари
■ зупиняє дію шкідливих газів CO2 та SO2
■ незначна власна структура
■ відповідає вимогам EN 1504-2 і DIN V 18026: системи захисту поверхні для бетону
■ випробувано спільно з Disbocret® 505 Feinspachtel, Disbocret® 510 Füllschicht і Disbocret® 519

PCC-Flex-Schlämme в якості системи захисту поверхні OS-D II згідно TL / TP ZTV-ING.

Властивості

Дисперсія на основі стирол-акрилату.В’яжуче

■ Стандартна: 15 л пластмасове відро
■ ColorExpress:  12 л відро

Упаковка/Розмір тари

Білий

Спеціальні кольори за замовленням.
Може тонуватись в установках ColorExpress в системі 3 D для будівельних фарб.

Стійкість кольору згідно інструкції 26 Бюро стандартизації.
В'яжуче: Клас A
Пігментація: Група 1-3 в залежності від кольору

Колірні відтінки

Шелковисто-матова згідно DIN EN 1062.Ступінь глянцю

У прохолодному місці, але не на морозі. Термін зберігання в оригінальній упаковці 12 місяців.
Зберігати матеріал тільки в пластиковій упаковці та герметично закритою.

Зберігання
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■ Щільність: бл. 1,4 г/см3 

■ Сухі залишки: бл. 68 мас. %
■ Товщина сухого шару: бл. 50 мкм/100 мл/м2 

■ Коефіцієнт опору дифузії µ (H2 O): 1,500
■ Коефіцієнт опору дифузії µ (CO2 ): 250,000
■ Еквівалент дифузії повітряного шару sd H 2 O: бл. 0,45 м (при товщині сухого шару 300

мкм)
■ Еквівалент дифузії повітряного шару sd CO2 :  бл. 75 м (при товщині сухого шару 300 мкм)
■ Водопроникність (показник w): < 0,04 кг/(м2  · h0,5) клас w3 (низький) згідно

DIN EN 1062

Технічна характеристика

Застосування

Легкий, нормальний і важкий бетон, шпаклювальні маси Disbocret®, мінеральні штукатурки та
старі покриття. Перевірити можливість нанесення покриття на цементні, пластифіковані
розрівнюючі маси, при необхідності нанести пробне покриття.
Міцність на відрив підкладки повинна бути в середньому > 1,0 Н/мм2, найменша окрема
величина повинна складати 0,5 Н/мм2.

Придатні основи

Мінеральні основи:
Основа повинна бути чистою і не містити розділяючих речовин. Видалити розділяючі речовини
(такі як масло, жир) і забруднення з застосуванням відповідних способів.
Видалити сильні забруднення, наприклад, обростання мохом і водоростями, не стійкі до
навантажень шари абразивно-струменевим очищенням з використанням твердих дробинок.
Основа не повинна містити сприяючих корозії складових (наприклад, хлоридів).

Основи з нанесеним покриттям:
Перевірити, щоб старі покриття мали досить адгезійної здатності. Видалити старі неміцні
покриття шляхом абразивно-струменевої обробки. Почистити стійкі до навантажень, міцні і
крейдисті старі покриття струменями води або пари. Оскільки на практиці можуть зустрічатися
різні старі покриття, необхідно попередньо перевірити придатність структури покриття шляхом
нанесення пробного покриття.

Вибоїни, пори і усадочні раковини:
Щоб отримати рівномірне і досить товсте захисне покриття, необхідно обробити вибоїни,
невеликі тріщини, великі нерівності і шорсткості з використанням матеріалів системи Disbocret®
відповідно до робочих інструкцій.

Тріщини:
При необхідності обробити тріщини (> 0,3 мм) згідно DIN 18540 як шви.

Підготовка основи

Матеріал готовий до застосування. Перед нанесенням перемішати.
Залежно від способу нанесення, основи і атмосферних умов матеріал може розбавлятися
водою не більше ніж на 5%. Для розпилення залежно від потреби підготувати консистенцію,
відповідну для розпилення, шляхом розведення водою на 1-2%

Підготовка матеріалу

Матеріал може наноситься щіткою, валиком або пульверизатором. При використанні
безповітряного методу при необхідності слід вийняти фільтр, щоб уникнути закупорювання;
розмір форсунки становить 0,021-0,026 ". Матеріал не слід наносити під дією прямих сонячних
променів, дощу, сильного вітру, на нагріті основи і т.п. При необхідності встановити захисні
брезенти.
Дотримуватися вимог частини З Положення про підрядно-будівельні роботи, стандарт DIN
18363, абз. 3.

Метод нанесення

Для забезпечення дієвого захисту поверхні товщина сухого шару повинна становити не менше
200 мкм. При застосуванні системи захисту поверхні по ZTV-ING, його товщина повинна
становити не менше 300 мкм. Як і у випадку з усіма звичайними матеріалами покриття, товщину
сухого шару 300 мкм на практиці можна отримати тільки нанесенням 3 шарів.

Товщина шару
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Основа Грунтувальне покриття

Вбираючі, мінеральні основи (наприклад, бетон,
штукатурка)

Disboxan 450 Fassadenschutz

Часткове шпатлювання матеріалом Disbocret® 506
Planspachtel

CapaSol LF Konzentrat
Розбавлення водою у співвідношенні 1:2

Повноповерхневе  шпатлювання матеріалом
Disbocret® 505 Feinspachtel

не потрібно

Шпатлювання матеріалом Disbocret® 510 Füllschicht не потрібно

Міцне, тверде покриття Capagrund Universal

Міцне, лакове покриття Disbon 481 EP-Uniprimer

Структура покриття

Горизонтальні лицьові поверхні без покриття прогрунтувати матеріалом Disboxid 420 Е. Ml Primer
і нанести кварцевий пісок Disboxid 942 Mischquarz. Потім виконується проміжне і фінішне
покриття.

бл. 200–250 мл/м2 на один шар.Витрата

Температура матеріалу, навколишнього середовища та основи:Умови застосування

не менше 5 °C, не більше 40 °C.

При температурі 20 ° C і відносній вологості повітря 65% покриття висихає від "пилу" приблизно
через 4 години, може піддаватися дощовим навантаженням приблизно через 12 годин, готове
до нанесення наступного покриття - приблизно через 24 години.

Увага:
У разі щільних холодних основ або обумовленого погодними умовами уповільнення висихання
при впливах вологи (дощу, роси, туману) допоміжні речовини можуть привести до появи на
поверхні покриття жовтуватих / прозорих, злегка блискучих або клейких слідів у вигляді патьоків.
Ці допоміжні речовини є водорозчинними і при дії достатньої кількості води, наприклад, при
сильних дощах, видаляються самостійно. Це не має негативного впливу на якість висохлого
покриття. Якщо ж необхідно провести безпосередню обробку, попередньо змочити патьоки /
допоміжні речовини і по закінченні короткого часу впливу повністю змити. Виконати додаткове
грунтування матеріалом CapaGrund Universal.
При нанесенні покриття в підходящих кліматичних умовах зазначені сліди від патьоків не
з'являються.

Період висихання

Очистити водою після використання.Очищення інструментів

Примітки

■ 4-1088: Випробування по ZTV-ING, TL/TP, OS D II, P 2134/00-74 Інститут полімерів,
Фльорсхайм

■ 4-1089: Випробування по ZTV-ING, TL/TP, OS D II, P 2134/00-77 Інститут полімерів,
Фльорсхайм

■ 4-1091: Випробування по ZTV-ING, TL/TP, OS D II, P 2134/01-111 Інститут полімерів,
Фльорсхайм

■ 4-1090: Випробування на паропроникність і адгезійну здатність, Інститут полімерів,
Фльорсхайм

Рекомендації/Експертизи

Небезпечно для водних організмів.
Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно ретельно промити їх
водою.
При нанесенні розпиленням не вдихати аерозоль. Не викидати в каналізацію, водойми і на
грунт.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

У вторинну переробку здавати тільки порожні відра. Залишки рідкого матеріалу можуть бути
утилізовані як відходи фарб на водній основі, залишки матеріалу після висихання можуть бути
утилізовані як будівельні відходи або як отверділі старі фарби, а також як побутове сміття.

Утилізація

Для продуктів даної категорії (кат. А/с): 75 г/л (2007)/40 г / л (2010). Вміст летких органічних
сполук (ЛОС) в даному продукті не перевищує  25 г/л.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС
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M-DF02 FКод продукту

Див. паспорт безпеки.Детальні вказівки

При роботі з матеріалом необхідно дотримуватись вказівок по використанню матеріалів для
захисту будівельних конструкцій Disbon.

EN 1504-2

Процедура захисту поверхні встановлена   в стандарті EN 1504-2 "Продукти та системи для
захисту та відновлення бетонних будівельних конструкцій - Частина 2: Системи захисту поверхні
для бетону". Відповідність стандартам підтверджується знаком відповідності на упаковці. Воно
також підтверджується системою підтвердження відповідності 2+ разом з контролем і
випробуваннями з боку виробника і визнаних випробувальних організацій (уповноважених
органів).
Згідно з Директивою про будівельні вироби (89/106 / ЄС), що відповідають стандарту EN 1504-2,
повинні мати знак CE. Маркування виконується на тарі та у відповідному блокноті "Маркування
СЕ по EN 1504", який можна знайти в Інтернеті за адресою www. caparol.de.
У даній публікації неможливо розглянути всі основи, що зустрічаються на практиці і технології їх
покриття.

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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