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Disbocret® 502 Protec plus
Модифікований полімерами розчин для захисту від корозії та в
якості адгезійного мостика для ремонту бетону. 

Опис продукту

Антикорозійний захист для арматурної стаоі та адгезійна суспензія між бетоном та ремонтними
розчинами Disbocret®.

Сфера застосування

■ антикорозійний захист та адгезійний місток з простим приготуванням - просто розмішати з
водою 

■ дуже хороші технологічні властивості 
■ короткий час очікування між окремими робочими підходами 
■ може застосовуватись на вологих поверхнях
■ стійкий до морозів та солі проти ожеледиці 
■ чудова адгезія до всіх типів бетону

Властивості

Відповідає вимогам стандарту EN 1504-7: Антикорозійний захист арматури. 

Випробування згідно з Disbocret® 544 PCC I-Grobmörtel, Disbocret® 545 PCC II- Feinmörtel та
Disbocret® 548 SPCC-Mörtel у якості системи ремонту згідно Технічним умовам поставки/
методиці випробувань систем заміщення бетону з цементного розчину/ бетону з синтетичними
добавками (TL/TP BE-PCC) Додаткових технічних договірних умов та принципів у відношенні
інженерних споруд (ZTV-ING). Наявний акт випробувань загального будівельного нагляду.

Полімер-модифікований цементний розчинВ’яжуче

10 кг відро, 25 кг мішокУпаковка/Розмір тари

Термін зберігання в сухому місці не менше 9 місяців з дня виготовлення. Протягом 9 місяців
зберігається низький рівень хроматів.

Зберігання

■ Щільність розчинної суміші: бл. 2100 кг/м3 

■ Міцність на розтягування: Через 28 днів > 1,5 Н/мм2 

Технічна характеристика

Застосування

Арматурна сталь, нормальний, важкий і легкий бетон. Міцність на відрив поверхні повинна бути
в середньому > 1,5 Н/мм2, найменша окрема величина повинна складати 1,0 Н/мм2.

Придатні основи

Видалити іржу з арматурної сталі по DIN EN ISO 12944-4 (заміна DIN 55 928, частина 4) або ISO
8501-1 до отримання ступеня обробки поверхні Sa 2 1/2. Після видалення іржі сталь не повинна
містити пилу і жиру.

Підготовка основи

Бетон повинен бути чистим, мати здатність до навантажень і не містити розділяючих речовин.
Видалити розділяючі речовини (такі як старі покриття, масло, жир) із застосуванням відповідних
способів.
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Цементний камінь не повинен містити сприяючих корозії складових (таких як хлориди), і його
необхідно видалити настільки, щоб адгезійна сумішя Haftschlämme могла пристати до
заповнювача.
Краї місць руйнувань і вибоїн зрізати під кутом 45-60 ° С. Попередньо зволожити поверхню.
Перед нанесенням адгезійної суміші вона повинна бути тільки матово-вологою.

Додати в ємність точно відведену кількість води. При ретельному помішуванні мішалкою
(максимальна швидкість обертів: 400 об/хв) поступово додавати відповідну кількість сухого
розчину, після чого розмішувати бл. 3 хвилин до отримання однорідної і придатної для
нанесення суміші.

Підготовка матеріалу

При застосування у якості антикорохійного захисту:

Сухий розчин
1 масова частин
25 кг мішок
10 кг відро

Вода
0,16 масових частин
4,0 л
1,6 л

При застосуванні в якості адгезійного містка:

Сухий розчин
1 масова частина
25 кг мішок
10 кг відро

Вода
0,18 масових часин
4,5 л
1,8 л

Пропорції при змішуванні

В якості антикорозійного захисту:Метод нанесення

Перший антикорозійний шар нанести щіткою товстим шаром безпосередньо після видалення
іржі. Приблизно через 4 (максимум 48 годин) необхідно нанести другий шар матеріалу.

Арматурна сталь повинна бути покрита повністю. Після затвердіння другого шару (бл. 24 годин)
можна наносити адгезійних місток.

В якості адгезійної суміші:

Рівномірно і інтенсивно із заповненням пор нанести матеріал щіткою (з натисканням) на
підготовлену поверхню. Перепрофілюючий розчин наносити "мокрим по мокрому".
У разі затвердіння адгезійної суміші, наприклад, через перерви в роботі, перед нанесенням
відновлюючих розчинів, необхідно дати їм повністю затвердіти, після чого нанести свіжий шар
матеріалу.

Антикорозійний захист не менше 1 мм.Товщина шару

Антикорозійний захист:  бл. 160 г/м ссухого розчину на прохід, Ø 16 мм.Витрата

Адгезійний місток:  бл. 1,6–2,0 кг/м2 сухий розчин, в залежності від характеру поверхні.

При 20°С бл. 60 хвилин.Тривалість обробки

Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні: Умови застосування

Не менше 5 °C, не більше 35 °C.

Очистити водою після використання.Очищення інструментів

Примітки

■ 4-1081: Випробування по ZTV-ING, TL/TP, BE-PCC, виподок застосування PCC I, P
2149/00-81, Інститут полимеров Флёрсхайма

■ 4-1103: Акт випробування загального будівельного нагляду № Р 5633/08-334, Інститут
полімерів Фльорсхайму

■ 4-1083: Випробуванняе по ZTV-ING, TL/TP, BE-SPCC, P 2256/00-92, Інститут полімерів
Фльорсхайму

Рекомендації/Експертизи

Подразнює шкіру. Небезпека серйозного ураження очей. Зберігати в недоступних для дітей
місцях. Не вдихати пил.
Уникати потрапляння в очі і на шкіру. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою і
звернутися до лікаря.
Під час роботи носити захисні рукавички і захисні окуляри / маску. У разі проковтування негайно
звернутися до лікаря і показати йому упаковку або етикетку.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Здавати на повторну переробку тільки порожні мішки (без залишків матеріалу). Затверділі
залишки матеріалу утилізувати як змішані будівельні відходи і відходи від знесення.

Утилізація
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Для продуктів даної категорії (кат. A / c): 75 г / л (2007) / 40 г / л (2010). Вміст летких органічних
сполук (VOC) в даному продукті не перевищує 1 г / л.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

ZP 1Gis-код

Див. паспорт безпеки.
При роботі з матеріалом необхідно дотримуватися вказівок щодо використання матеріалів для
захисту будівельних конструкцій Disbon.

Детальні вказівки

EN1504-7СЕ-маркерування

У стандарті EN 1504-7 "Продукти та системи для захисту і відновлення бетонних будівельних
конструкцій - Частина 7: Антикорозійний захист арматури" встановлені вимоги до продуктів для
захисту сталевої арматури.
Продукти, що відповідають вищезгаданим стандартам, 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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