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DISBON GmbH

Disboxan 450 Fassadenschutz
Водорозчинний концентрат для водовідштовхувального
просочення фасадів з клінкерної цегли, силікатної цегли,
піщанику, бетону, фактурних бетонних блоків, а також
мінеральних штукатурок і покриттів.

Опис продукту

Для водовідштовхувального просочення вбираючих мінеральних поверхонь стін. Для
водовідштовхувального грунтування і підвищення стійкості до морозів і солей, що викликають
танення, при подальшому нанесенні покриття. Матеріал не утворює плівку. Зміцнення
обвітрених поверхонь не досягається.

Сфера застосування

■ легко змішується з водою,
■ зі слабким запахом, екологічно безпечний продукт,
■ знижує водопоглинання,
■ підвищує стійкість поверхні до морозів та солей, що викликають танення,
■ мінімізує ріст водоростей та грибків, появу плям від вологи та вицвітань,
■ не утворює плівки,
■ з відкритою дифузією,
■ стійкий до лугів та УФ,
■ швидко сохне,
■ може покриватись захисними покриттями Disbocret ®,
■ у поєднанні з фарбою для бетону Disbocret ® 515 Betonfarbe перевірено у відповідності з TL/

TP OS-B ZTV-ING ,
■ відповідає вимогам норм EN 1504-2, DIN V 18026: поверхневі захисні системи для бетону

Властивості

Мікроемульсія із силанів і олігомерних алкоксилоксанів.В’яжуче

Каністра 1 л, 5 лУпаковка/Розмір тари

ПрозорийКолірні відтінки

У прохолодному, сухому місці, без морозу. Термін зберігання оригінально закритих ємностей 12
місяців. Не можна зберігати на сонці і при температурі вище 30 оС.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,0 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Клінкерна цегла, силікатна цегла, піщаник, бетон, фактурні бетонні блоки, цементні і вапняні
штукатурки, а також вбираючі мінеральні покриття. На світлих основах можливе поглиблення
колірного тону. Основи повинні бути чистими, сухими, стійкими до морозу, без розділяючих
речовин. Необхідно виключити можливість намокання із зворотного боку через наявність
тріщин, швів, грубих пор і т.п.

Придатні основи

Підготувати поверхню відповідними методами, щоб не було вільних частинок і розділяючих
речовин. При подальшому нанесенні покриття необхідно стежити за достатньою здатністю
основи до навантажень.

Підготовка основи



Технічна інформація BS450R NOE

Змішати 1 частину концентрату з 9 частинами чистої питної води. Слід замішувати таку кількість
матеріалу, яка може бути використана протягом 12 годин.
Якщо матеріал використовується в якості водовідштовхувального просочення на бетонній
поверхні, концентрат слід змішати з чистою питною водою в пропорції 1:4.

Підготовка матеріалу

Замішаний матеріал наноситься щіткою або розпилювачем. Можна розпилювати безповітряним
розпилювачем зі зниженим тиском. Залежно від вбираючої здатності основи нанести кілька
густих заповнюючих шарів в техніці «мокре по мокрому»: мінімум 2 шари, для бетону без
подальшого покриття 3 шари.

Метод нанесення

Увага: вікна та інші будівельні елементи необхідно накрити. Забруднення відразу змити, інакше
з'являться плями, що не виводяться. Щільні поверхні - клінкер, легкий бетон і т.п. - приблизно
через 2 години після просочування промити водою (вологою ганчіркою, губкою).

Просочення/грунтування: бл. 200-400 мл змішаного матеріалу на один шар в залежності від
вбираючої здатності основи (відповідає бл. 20-40 мл концентрату при пропорції змішування 1:9)

Витрата

Температура навколишнього середовища, матеріалу та основи:Умови застосування

мін. 5°C  та макс. 30°C.

При 20 °C та відносній вологості повітря 60% приблизно через 4 години поверхня може
піддаватися впливу дощу, через 24 години можна піддавати подальшій обробці (наносити
слідуючий шар покриття).

Період висихання

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів

Примітки

4-1084: Перевірка у відповідності з ZTV-ING, TL/TP OS-B, P 2134/00-71,  Інститут полімерів,
Фльорсхайм

Рекомендації/Експертизи

Займиста.Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Небезпека серйозного пошкодження очей. Шкідливо для водних організмів.
Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати ємності щільно закритими в добре
провітрюваному місці. Не вдихати пар / аерозоль. При попаданні в очі відразу ретельно промити
водою і звернутися до лікаря. Не допускати попадання в каналізацію / стічні води і в грунт. При
роботі надягати захисні окуляри / маску. При нещасних випадках або нездужанні одразу
звернутися до лікаря (по можливості показати упаковку або етикетку).
Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях.
Змішаний з водою матеріал не займистий, небезпеки серйозної шкоди для очей не має, але
розчин може викликати подразнення очей.

Віддавати в утилізацію тільки порожню упаковку.
Упаковку з залишками продукту здавати в пункт збору старих лаків.

Утилізація

див. паспорт безпеки. При застосуванні матеріалу необхідно дотримуватися вказівок щодо
застосування матеріалів Disbon для захисту будівель.

Детальні вказівки

Норма EN 1504-2 «Продукти і системи для захисту і відновлення бетонних несучих конструкцій -
частина 2: поверхневі захисні системи для бетону» висуває вимоги до способів захисту
поверхні.
Маркування наноситься на упаковці.

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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