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Disboxid 462 EP-Siegel
Прозора 2-компонентна епоксидна рідка смола для
ґрунтування і запечатування мінеральних підлогових
поверхонь.

Опис продукту

Застосовується в якості ґрунтовки та зернистої шпаклівки під підлогові покриття.
В якості в'яжучого засобу для матеріалу Disboxid 946 Mörtelquarz для отримання промислових
покриттів з високою зносостійкістю, заокруглених переходів і для репрофілювання дефектних
ділянок.
В якості гладкого або перешкоджаючого ковзанню запечатуючого покриття.
Для заливання тріщин.

Сфера застосування

■ висока проникаюча здатність
■ має гарну стійкість до хімічних речовин
■ стійка до тривалого впливу вологи
■ може перекриватися тривалий час без додаткового засипання піском

Властивості

Слабов'язка 2-компонентна рідка епоксидна смола, не містить ароматичних сполук, загальний
вміст твердих речовин відповідно до вимог Deutscher Bauchemie.

В’яжуче

5 кг жерстяне комбіноване відро, 10 кг жерстяне комбіноване відро, 25 кг бочка (основна маса
18,75 кг жерстяна банка Hobbock, затверджувач 6,25 кг жерстяне відро)

Упаковка/Розмір тари

ПрозорийКолірні відтінки

Можливість пігментація густотертих фарбами Disboxid 980 NEFA®POX.
Під дією УФ-випромінювання і атмосферних впливів можливі зміни кольору. Органічні барвники
(такі як кава, червоне вино і листя), а також різні хімічні речовини (наприклад, дезінфікуючі
засоби, кислоти і т.п.) можуть викликати зміни кольору. Це не впливає на ефективність і
експлуатаційні характеристики матеріалу.

Зберігати в прохолодному, сухому, захищеному від морозу місці.
Продукт стабільний при зберіганні в оригінальній закритій упаковці протягом не менше 2 років.
При більш низьких температурах зберігати матеріал перед нанесенням при температурі бл. 20°
С.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,1 г/см3
■ Товщина сухого шару: бл. 95 мкм/100 г/м2 

■ Міцність при стисканні: > 70 Н/мм²
■ В'язкість: 20 °C, бл. 430 мПа-с

Технічна характеристика
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Застосування

Всі мінеральні поверхні.
Поверхня повинна бути міцною, мати здатність до навантажень, не містити розділяючих частин,
пилу, масла, жиру, забруднень від стертої гуми та інших речовин, а також зберігати форму.
Перевірити можливість нанесення покриття на цементні, пластифіковані розрівнюючі маси, при
необхідності нанести пробне покриття. Межа міцності при розтягуванні поверхні поверхні
повинен становити в середньому 1,5 Н / мм2. Мінімальна окрема величина не повинна бути
менше 1,0 Н / мм2.
Основа повинна досягти своєї рівноважної вологості:

Придатні основи

■ Бетон та цементна безшовна підлога: не більше 4 мас. %
■ Ангідритна безшовна підлога: не більше0,5 мас. %
■ Магнезитна безшовна підлога: 2-4 мас. %
■ Кам'яна безшовна підлога: 4-8 мас. %

Необхідно виключити вологу, в разі ангідритних і магнезитних безшовних підлог необхідно
обов'язково забезпечити ізоляцію від поверхні землі.

Підготувати поверхню відповідними методами, наприклад, шляхом дробоструменевого
очищення або фрезерування, так, щоб вона відповідала наведеним вимогам. Заповнити вибоїни
і дефекти на поверхні розчинами Disbocret®-PCC або Disboxid EP врівень з рівнем поверхні.

Підготовка основи

Додати затверджувач до основної маси. Інтенсивно перемішати мішалкою на низьких обертах
(не більше 400 об/хв). Перелити в іншу ємність і ще раз ретельно перемішати.
Якщо матеріал необхідно пігментувати, до основної маси спочатку додають густотерту фарбу (1
мішок Disboxid 980 NEFA®POX на 25 кг Disboxid 462 EP-Siegel) і перемішують.

Підготовка матеріалу

Основна маса : Затверджувач = 3 : 1 масових частинПропорції при змішуванні

Залежно від призначення матеріал наноситься гумовою раклею, щіткою, валиком з середнім
ворсом.

Метод нанесення
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Ґрунтувальне покриття
Замішаний матеріал вилити на поверхню і рівномірно розподілити гумовою раклею. Для
уникнення блискучих ділянок розподілений матеріал додатково обробити валиком із середнім
ворсом або щіткою.

У разі слабо вбираючих поверхонь матеріал можна розбавити не більше ніж на 15 мас. %
матеріалом Disboxid 419 Verdünner. В такому випадку необхідно забезпечити достатнє
провітрювання і витяжку. Свіжу ґрунтовку при необхідності засипати піском.
Для отримання протиковзаючих покриттів, що наносяться валиком, і розчинні настили засипати
матеріалом Disboxid 943/944 Einstreuquarz. Для подальших саморозтічних покриттів, що
наносяться за технологією шпаклювання, засипати матеріалом Disboxid 942 Mischquarz. На
ґрунтовку, що не засипані піском, необхідно нанести наступні покриття протягом 3 днів.

Ґрунтування
Нанести матеріал за 1-2 робочих проходу, як описано в пункті 1. Для отримання протидіючої
ковзанню поверхні, перший, свіжий шар в залежності від бажаної шорсткості засипати
матеріалом Disboxid 943/944 Einstreuquarz або іншими відповідними засобами посипання,
наприклад, Durop, Granitsplitt або карбід кремнію.

Шпаклювання на здир
Рівні поверхні з невеликою шорсткістю
Приготувати шпаклювальну масу з:
Disboxid 462 EP-Siegel, 1 мас. частина
Disboxid 942 Mischquarz, 1,5 мас. частини

Нерівні, шорсткі поверхні
Приготувати шпаклювальну масу з:
Disboxid 462 EP-Siegel, 1 мас. частина
Quarzsand, 1,5 мас. частини
(Суміш Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz в співвідношенні 1: 1)
Вилити шпаклювальну масу на прогрунтовану поверхню. Рівномірно розподілити кельмою.
Після цього видалити повітря за допомогою голчастого валика. Готову нанесену шпаклівку при
необхідності обсипати піском. Дуже пористі і шорсткі поверхні перед нанесенням шпаклівки
проґрунтувати матеріалом Disboxid 462 EP-Siegel.
 
Розчинний настил
Прогрунтувати поверхню підлоги, як описано в пункті 1.
Приготувати розчин з:
Disboxid 462 EP-Siegel, 1 мас. частина
Disboxid 946 Mischquarz, 10 мас. частин

В'яжуче в 5 кг бочці розраховане на змішування з двома 25 кг мішками Mörtelquarz. Висипати
Mörtelquarz в мішалку примусової дії і додавати замішане в'яжуче при працюючій мішалці.
Виконувати інтенсивне перемішування протягом 3 хвилин. Нанести розчин "мокре по мокрому"
на свіжу ґрунтовку або на вже затверділу засипану піском ґрунтовку, ущільнити і потім
розгладити кельмою з пластмаси або високоякісної сталі. Для отримання непроникної для рідин
або перешкоджаючої ковзанню поверхні закрити настил, як описано в пункті 2.
Перед розчинним настилом, при необхідності, закрити пори або прогрунтувати матеріалом
Disboxid 420 E.MI Primer з додаванням ок. 2 вагу. % Disboxid 952 Stellmittel

Галтелі (радіусом 5 см)
Прогрунтувати поверхню підлоги, як описано в пункті 1.
Приготувати розчин з:
Disboxid 462 EP-Siegel, 1 мас. частина
Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 мас. частин
Нанести свіжий матеріал за допомогою відповідного інструменту, наприклад, галтельні кельми,
в формі галтелі радіусом 5 см.

Структура покриття
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Грунтувальне покриття бл. 200–400 г/м 2 

Запечатка бл. 250–500 г/м 2  на один шар

Шпаклювання на здир 
для рівних поверхонь з невеликою щорсткістю

Disboxid 462 EP-Siegel
Disboxid 942 Mischquarz

бл. 660 г/мм/м 2 

бл. 1 кг/мм/м 2 

для шорстких нерівних поверхонь

Disboxid 462 EP-Siegel
Disboxid 942 Mischquarz

Disboxid 943 Einstreuquarz

бл. 660 г/мм/м 2 

бл. 500 г/мм/м 2 

бл. 500 г/мм/м 2 

Розчинний настил

Disboxid 462 EP-Siegel
Disboxid 946 Mörtelquarz

бл. 190 г/мм/м 2 

бл. 1,9 кг/мм/м 2 

Галтелі

Disboxid 462 EP-Siegel
Disboxid 946 Mörtelquarz

бл. 1,50 г/м
бл. 1,5 кг/м

Витрата

При температурі 20 °C і відносній вологості повітря 60% бл. 30 хвилин. При більш високих
температурах життєздатність зменшується, а при більш низьких - збільшується.

Тривалість обробки

Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні:Умови застосування

не менше 10 °C, не більше 30 °C.
Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%. Температура поверхні повинна бути,
принаймні, на 3 ° С вище точки роси.

Час очікування між послідовними робочими операціями при температурі 20 ° С повинен
становити не менше 16 годин і не більше 24 годин. У разі більш тривалого часу очікування
поверхню від попередніх робочих проходів необхідно відшліфувати, якщо на неї не наносився
пісок. Зазначені інтервали зменшуються при більш високих і збільшуються при більш низьких
температурах.

Період очікування

При 20°С та 60 % відносної вологості повітря прибл. через 1 день по поверхні можна ходити,
через 3 дня - надавати механічне навантаження, а через 7 днів покриття повністю твердне. При
більш низьких температурах час висихання відповідно збільшується.

Період висихання

Під час процесу затвердіння (бл. 24 годин при 20 ° С) нанесений матеріал необхідно захистити
від вологи, інакше можуть з'явитися поверхневі дефекти і зниження адгезії.

Відразу ж після використання і при тривалих паузах в роботі промити розчинником Disbocolor
419 Verdünner.

Очищення інструментів

Примітки

■ 1-1136: Випробування на опір ковзанню настилів підлог R11, Інститут охорони праці Союзу
підприємців, Санкт Августин

Рекомендації/Експертизи
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Продукт призначений тільки для промислового застосування.
Основна маса: ДПодразнює очі і шкіру. Може викликати алергічну реакцію при контакті зі
шкірою.
Небезпечно для водних організмів, може викликати довгострокові несприятливі переміни для
водяної екосистеми. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою і звернутися до лікаря.
При попаданні на шкіру негайно змити великою кількістю води з милом. Не вдихати пари /
аерозоль. При недостатній вентиляції носити респіратор.
Не допускати попадання в каналізацію, водойми і на ґрунт. Під час роботи носити захисні
рукавички і захисні окуляри / маску. Містить епоксидні сполуки. Дотримуватися вказівки
виробника (в паспорті безпеки).

Затверджувач: токсично при ковтанні. Викликає опіки.
Зберігати під замком в місцях, недоступних для дітей. Не вдихати пари / аерозоль. У разі
потрапляння в очі негайно промити їх водою і звернутися до лікаря.
Не допускати попадання в каналізацію, водойми і на ґрунт. Під час роботи надіти відповідний
захисний одяг, рукавички і засоби захисту очей / обличчя. У разі нещасного випадку або
нездужання негайно викликати лікаря (по можливості показати йому етикетку на упаковці).

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Залишки матеріалу: Дати затвердіти
основній масі і затверджувача і утилізувати як відходи фарб.

Утилізація

Для продуктів даної категорії (кат. A / j): 500 г / л. Вміст летких органічних сполук (VOC) в даному
продукті не перевищує 110 г / л.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

RE 1Gis-код

Див. паспорт безпеки.
При нанесенні матеріалу відповідно до інструкцій по захисту будівель при нанесенні покриттів, а
також вказівки Caparol з очищення та догляду за підлогами.

Детальні вказівки

В стандарті DIN EN 13813 СЕ-маркерування

"Розрівнюючий матеріал і безшовні підлоги. Розрівнюючі матеріали. Властивості і вимоги "
(січень 2003 г.) встановлені вимоги до розрівнюючих матеріалів, що застосовуються для
підлогових конструкцій всередині приміщень. Цей стандарт також охоплює покриття і
наповнювачі з синтетичної смоли.
Продукти, що відповідають вищезгаданим стандартом, повинні маркуватися знаком СЕ.

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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