
Технічна інформація 734

Disbocret® 734 Nivelliergrund
Водорозчинний грунтувальний концентрат для нанесення під
вирівнюючий шар Disbocret® 735 Nivellierschicht.

Опис продукту

Грунтовка для збалансування вбираючої здатності під вирівнюючий шар Disbocret® 735 Nivellier
schicht.

Сфера застосування

■ зменшує виникнення бульбашок повітря на поверхні
■ покращує адгезію
■ запобігає занадто швидкій дегідратації Disbocret® 735 Nivellierschicht
■ зв'язує пил
■ високий вміст твердих речовин

Властивості

Полімерна дисперсіяВ’яжуче

Пластикова ємкість 20 лУпаковка/Розмір тари

БлакитнийКолірні відтінки

У холодному місці, але не на морозі.
Зберігання в оригінальній упаковці бл. 1 року.

Зберігання

■ Щільність: 1,0 г/см3 Технічна характеристика

Застосування

Всі мінеральні поверхні.

Поверхня повинна бути міцною, стабільною за розміром, вільна від сипучого матеріалу, пилу,
масел, жирів і інших видів забруднень і речовин. Бетонні і цементні стяжки повинні бути мін. 28
днів давності. Адгезійна міцність на розрив субстратів повинна бути 1,5 Н/мм2. Мінімальне
індивідуальне значення рівне 1,0 Н/мм2

Поверхня повинна досягти ступеня вологості:
Бетон і цементна стяжка: макс. 4 мас .-%
Магнезитова стяжка: макс. 2-4 мас .-%
Ангідрит: макс. 0,5 мас .-%
Ангідрит нагрітий: макс. 0,3 мас .-%

Придатні основи

Поверхность подготовить с оответствующими способами, например, дробеструйная обработка
или фрезерование,  и убедиться, что она соответствует перечисленным требованиям.
Предельно плотные и гладкие поверхности, а также любой существующий цементный раствор,
обработанный с помощью дробеструйной обработки. Для придания шероховатости или
удаления дефектов в поверхности использовать материал Disbocret®-PCC-Mörteln заподлицо.

Підготовка основи
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Disbocret® 734 Nivelliergrund хорошо перемешать, добавить в требуемом соотношении (см.
таблицу) и и в чистой емкости перемешать с водой.

Підготовка матеріалу

Поверхня Disbocret® 734 Nivelliergrund : вода

Магнезитові та ангідритові стяжки* нерозбавлений

Залізобетонні вироби 1 : 1

Бетонні та цементні вбираючі стяжки 1 : 2

Сильно вбираючі цементні стяжки 1 : 3

Пропорції при змішуванні

* При магнезитових і ангідритних стяжках обов'язково дворазове грунтування

Disbocret® 734 Nivelliergrund нанести на підготовлену поверхню валиком, заповнюючи пори,
після пройти м'якою щіткою по поверхні. Уникати утворення калюж. Залежно від типу поверхні,
звертати увагу на відповідний час висихання.

Метод нанесення

На цементних поверхнях наносити бл. 100 мл/м2 концентрату, на магнезитових і ангідрітних
стяжках ок. 250 мл/м2 концентрату в 2 робочих підходу.
Визначити точний споживання можна пробним нанесенням. Витрата матеріалу залежить від
ступеня розбавлення, природи поверхні і інструменту.

Витрата

Вказівка: При незвично сильно вбираючих поверхнях потрібно наносити пробне покриття. При
магнезітних стяжках обов'язкове потрібно подвійне покриття.

Температура поверхні, навколишнього середовища та матеріалу:
мін. 5 °C, макс. 25 °C.

Умови застосування

При 20 °C готова до обробки через 12 годин.
Disbocret 734 Nivelliergrund повинна бути сухою.

При ангідрітних і магнезитних стяжках час очікування між робочими підходами складає мін. 16
годин. Час збільшується при більш низьких температурах.

Період очікування

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів

Примітки

Відповідає вимогам Директиви ЄС
Для промислового застосування

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не вдихати лакофарбовий туман - використовувати
комбінований фільтр A2 / P2. Забезпечити під час нанесення і сушіння ретельну вентиляцію. Їсти,
пити і курити під час використання продукту заборонено. При попаданні в очі або на шкіру,
негайно ретельно промити водою. Не допускати попадання в каналізацію, водойми або на
землю. Додаткова інформація: див. паспорт безпеки.

Тільки повністю порожні контейнери придатні до утилізації. Рідкий матеріал здавати на пунктах
збору старих фарб/лаків, висушені залишки продукту утилізуються як відходи будівництва або
побутові відходи.

Утилізація

для категорії продуктів (Кат. A/h): 50 г/л (2007)/30 г/л (2010). Даний продукт містить макс. 10 г/л
ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС
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