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Disbon 481 EP-Uniprimer
Водна 2-компонентна ґрунтовка на основі епоксидної твердої
смоли для невбираючих жорстких поверхонь. Для зовнішніх
та внутрішніх робіт.

Опис продукту

Матеріал для збільшення адгезії. Наноситься на тверді, невбираючі поверхні.
Захист від корозії нержавіючих, сталевих і оцинкованих поверхонь.
Можна покрити практично будь-якими 1- і 2-компонентними фінішними покриттями (у разі
виникнення сумніву щодо рекомендовано обробляти пробну ділянку).
Не підходить для нанесення антикорозійного покриття на армовану сталь при відновленні
бетону.

Сфера застосування

-       чудова адгезія практично з усіма невбираючими поверхнями,Властивості

-       застосовується в якості активного антикорозійного захисту на залізних, сталевих і цинкових
поверхнях, очищених від іржі

Водна 2-компонентна епоксидна тверда смола.В’яжуче

1 кг, 5 кг, 10 кг комбінована жестяна упаковкаУпаковка/Розмір тари

Білий, світло-сірий, темно-коричневий.Колірні відтінки

У прохолодному, сухому місці, але не на морозі.
Термін зберігання в оригінально закритій упаковці мінімум 1 рік.
При зберіганні матеріалу при низькій температурі перед застосуванням рекомендовано
зберігати продукт при температурі 20 оС.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,5 г/см3 

■ Товщина сухого шару: бл. 35 мкм/100г/м2 

Технічна характеристика

Застосування

Невбираючі тверді поверхні такі як керамічна плитка, (глазурована) необпалена цегла, старі
поліуретанові, поліефірні покриття і покриття на основі епоксидної смоли, алюміній
(неанодірований), оцинковані поверхні, необроблений вакуумний бетон, а також панелі Eterplan
N без покриття.
На твердий ПВХ і покриття Coil-Coating (покриття на рулонному листовому металі) необхідно
нанести пробне покриття і перевірити адгезію.
Не наносити матеріал на поліетилен, поліпропілен і анодований алюміній.
Поверхня повинна володіти здатністю до навантажень, мати стабільну форму, бути сухою,
твердою, вільної від пилу, масел, жирів, гумових стружок та інших розділяючих речовин.

Придатні основи
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Забруднені поверхні зі здатністю до навантажень (пил, бруд і т.п.) необхідно підготувати за
допомогою струменя води під тиском таким чином, щоб були повністю видалені розділяючі
речовини і речовини з вмістом силікону.
Керамічні покриття після мокрого очищення необхідно почистити механічним способом за
допомогою шліфувального паперу або матеріалу до матового стану.
Цинк і оцинковані поверхні необхідно підготувати за допомогою очищення або
дробоструменевої обробки (Sweepstrahlen) відповідно до вказівок інструкції BFS № 5. При
чищенні оцинкованих поверхонь необхідно використовувати шліфувальний матеріал.
Залізні, сталеві і цинкові поверхні з корозією необхідно очистити від іржі до металевого блиску
(ступінь підготовки поверхні Sa 2 ½ відповідно до DIN EN ISO 12944, частина 4).
Поверхні з вмістом азбесту (наприклад, глазаль) можна чистити тільки відповідно TRGS 519.
Твердий ПВХ підготувати за допомогою аміачного промивання відповідно до вказівок інструкції
BFS № 22.
Алюміній підготувати за допомогою шліфування шліфувальним матеріалом і чищення
фосфорнокислими миючими засобами відповідно до вказівок інструкції BFS № 6.

Підготовка основи

Додайте затверджувач в суху суміш. Інтенсивно перемішайте з допомогою мішалки на
повільних обертах (прибл. 400 об./хв.) До появи рівномірного колірного тону без грудочок.
Перелийте масу в іншу ємність і ще раз перемішайте.

Підготовка матеріалу

Суха суміш : затверджувач = 3 : 2 мас. частинПропорції при змішуванні

Матеріал можна наносити пензлем, валиком з коротким ворсом або безповітряним
розпилювачем (0,016-0,018 дюйми, мін. 50 бар).

Метод нанесення

Нанести матеріал рівномірним тонким шаром.
При застосуванні під тонкошаровими лаками матеріал необхідно нанести методом розпилення.
Ґрунтування і покриття панелей Eterplan N (етерніт) необхідно провести відповідно до вказівок
виробника

Структура покриття

При нанесенні на невбираючі поверхні бл. 120-170 г/м2.Витрата

При нанесенні методом розпилення витрата може бути більшою.
Точні величини можна визначити пробним шляхом на об'єкті.

При температурі 20°C і відносній вологості повітря 60% прибл. 90 хвилин. При більш високій
температурі час застосування скорочується, при більш низькій температурі - збільшується.
Вказівка:
Закінчення часу застосування візуально непомітне. Перевищення часу застосування веде до
зміни ступеню глянцю і колірного выдтынку, а також до зниження міцності і адгезії з поверхнею.
Слід уникати занадто великої товщини шару (перевитрати). Під час сушіння і процесу
затвердіння необхідно забезпечити хорошу вентиляцію. Не застосовувати під товстошаровими
водними покриттями.

Тривалість обробки

Температура матеріалу, циркуляційного повітря і поверхні мінімум 10оС максимум 30°С.
Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%. Температура поверхні завжди
повинна бути мін. на 3°C вище температури точки роси.

Умови застосування

Час очікування між робочими процесами перед наступним нанесенням водних покриттів при
температурі 20°С має становити мінімум 3 години.
Час очікування між робочими процесами перед наступним нанесенням покриттів з вмістом
розчинників при температурі 20°С має становити мінімум 16 годин.
Подальше покриття повинне бути нанесено протягом 3 днів.
При більш високій температурі час очікування скорочується, при меншій температурі -
збільшується.

Період очікування

При 20°C і 60% відносної вологості повітря через 3 години можна наносити водне покриття,
через 16 годин - покриття з вмістом розчинників. При більш низькій температурі водне покриття
можна наносити через 12 годин, покриття з вмістом розчинників через 48 годин.
Під час процесу затвердіння (бл. 8 годин при 20°C) необхідно берегти матеріал від
вологи, інакше може пошкодитись поверхня і зменшитись адгезія

Період висихання

Відразу після використання і при тривалих перервах в роботі промити робочі інструменти чистою
водою або теплою мильною водою.

Очищення інструментів

Примітки
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Основна маса:
Продукт призначений тільки для промислового застосування.
Отруйно для водних організмів, може чинити на водойми тривалий шкідливий вплив. Викликає
сильне подразнення очей. Не допускати попадання в очі, на шкіру і на одяг. Уникати
потрапляння в навколишнє середовище. Використовувати запропоновані захисні засоби.
ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: змити великою кількістю води з милом.
ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: кілька хвилин акуратно промивати водою. По можливості видалити
контактні лінзи. Промивати очі далі.

Затверджувач:
Не допускати попадання в очі, на шкіру і на одяг. Уникати потрапляння в навколишнє
середовище. Використовувати запропоновані захисні засоби.
ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: змити великою кількістю води з милом.
ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: кілька хвилин акуратно промивати водою. По можливості видалити
контактні лінзи. Промивати очі далі.
Містить епоксидні сполуки. Може викликати алергічні реакції.
Паспорт безпеки за запитом професійних користувачів.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Здавати в утилізацію тільки порожні ємності.
Залишки матеріалу: основна маса повинна застигнути разом з затверджувачем, утилізувати як
відходи фарб. Незатверділі залишки продукту відносяться до категорії особливих відходів.

Утилізація

для даного продукту (кат. А/j): 140 г/л (2007/2010).Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Даний продукт містить макс. 90 г/л ЛОС.
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