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Disboxid 433 - EP-Grund BF
Прозора, без вмісту бензилового спирту, 2K рідка епоксидна
смола для заливки і герметизації мінерального покриття підлог
з вологим навантаженням.

Опис продукту

■ В якості грунтовки та шпаклівки під підлогові покриття.
■ Як в'жуча речовина для Disboxid 946 Mörtelquarz для створення високо зносостійких

промислових підлог, галтелів і для перепрофілювання розбитих ділянок.
■ Як гладкі покриття, що перешкоджають ковзанню.
■ Для герметизації тріщин.
■ Для захисту свіжого бетону.

Сфера застосування

■ не містить бензольного спирту.
■ стійка до хімічних речовин.
■ витримує тривалі навантаження.
■ діє як захист свіжого бетону, в той же час в якості ґрунтовки для наступного покриття.
■ хороша адгезія з бетонними покриттями.
■ підвищує механічну міцність бетону і стійкість до солей від обледеніння.

Властивості

З низькою в'язкістю, без бензольного спирту, 2K рідка епоксидна смола, A / F, без розчинників.В’яжуче

■ 25 кг мішок, Основна маса: 17,5 кг бляшана бочка, Затверджувач: 7,5 кг бляшана ємність
■ 10 кг бляшана комбінована ємність
■ 5 кг бляшана комбінована ємність

Упаковка/Розмір тари

Прозорий

Можливі зміни кольору, вапняних проявів при впливі УФ і погодних умов. Органічні барвники
(наприклад, кава, червоне вино або листя) і різні хімічні речовини (наприклад, дезінфікуючі
засоби, кислоти та інші) можуть викликати зміни кольору. На технічні якості матеріалу це не
впливає.

Колірні відтінки

Зберігати в сухому і прохолодному місці, але без заморозків. Оригінальні закриті ємності мають
мін. 2 роки терміну придатності. При більш низьких температурах, зберігати матеріал перед
обробкою при температурі близько 20°С

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,1 г/см3 

■ Товщина сухого шару: бл. 90 µm/100 г/м2 

■ Показник стирання за Табером: (CS 10/1000 U/1000 г) бл. 43 мг/30 см2 

■ Міцність до ударів маятника за Кьонігом: бл. 180 s
■ Напруга при деформації стискання 10 %: бл. 55 N/мм2 

Технічна характеристика
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Застосування

Всі мінеральні поверхні. Поверхня повинна бути міцною, стабільною, вільною від сипучого
матеріалу, пилу, масел, жирів і інших розділяючих речовин.
Цементні, модифіковані полімерні вирівнюючі суміші повинні бути перевірені на їх сумісність.
Адгезійна міцність на розрив субстратів повинна бути 1,5 Н / мм2. Мінімальне індивідуальне
значення рівне 1,0 Н / мм2.

Повинен бути досягнутий баланс вологості:

Придатні основи

■ бетонні та цементні покриття* макс. 4 мас.-%
■ ангідритні покриття макс. 0,5 мас.-%
■ магнезитні покриття 2 - 4 мас.-%
■ ксилолітові стяжки 4 - 8 мас.-%

Можливість підвищення рівня вологості повинна бути виключена.

* Не для використання в якості захисту свіжого бетону цементних поверхонь, пункт 5.

Поверхня підготувати відповідними методами, наприклад, за допомогою дробеструменевої
обробки або фрезерування, так щоб вона відповідала технічним вимогам. Вибоїни і деффекти в
поверхні виправити за допомогою матеріалу Disbocret®-PCC-Mörteln або Disboxid EP-Mörteln.

Підготовка основи

З'єднати затверджувач з основною масою. Інтенсивно перемішати за допомогою мішалки на
повільних оборотах (макс. 400 об / хв) Перелити в іншу чисту ємність і ще раз ретельно
перемішати.

Підготовка матеріалу

основня маса : завтерджувач = 7 : 3 мас. част.Пропорції при змішуванні

Наносити в залежності від застосування гумовою раклею, щіткою, валиком або кельмою.Метод нанесення

Ґрунтувальни шарСтруктура покриття

Налийте змішаний матеріал на поверхню і рівномірно розрівняйте гумовою раклею. Щоб
уникнути глянцевих ділянок обробити розподілений матеріал валиком з середнім ворсом. Для
слабо вбираючих поверхонь, матеріал може бути розбавлений макс. 15 мас .-% розчинником
Disboxid 419. У цьому випадку потрібно забезпечити достатню вентиляцію. Свіже покриття
засипати піском по мірі необхідності. Для отримання покриттів, що перешкоджають ковзанню,
які наносяться валиком, засипати поверхню кварцовим піском Disboxid 943/944. Для подальших
вирівнюючих покриттів, які наносяться за допомогою шпателя, засипати поверхню піском
Disboxid 942 Mischquarz. Невбираючі поверхні повинні бути оброблені протягом 16 - 24 годин
подальшим покриттям.

Просочування

Матеріал нанести в 1-2 робочих підходу як описано в пункті 1. Для протиковзких покриттів
свіжий шар засипати піском Disboxid 943/944 Einstreuquarz в залежності від ступеня шорсткості.

Шпаклювання тріщин та подряпин

Рівні, мілкопористі поверхні

Шпаклювальну масу виготовити з:

■ Disboxid 433 EP-Grund BF, 1 мас. част.

■ Disboxid 942 Mischquarz, 1,5 мас. част.

Нерівні, грубо пористі поверхні

Шпаклювальну масу виготовати з:

■ Disboxid 433, EP-Grund BF 1 мас. част. та кварцевий пісок 1,5 мас. част.

■ (Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz змішати у співвідношенні 1 : 1)

Шпатлювальну масу налити на заґрунтовану поверхню. Рівномірно розподілити
загладжувальною кельмою. В кінці обробити голчастим валиком для уникнення утворення
повітряних бульбашок. Свіже покриття шпаклівки по необхідності засипати піском. Сильно
пористі і шорсткі поверхні заґрунтувати перед нанесенням шпаклівки Disboxid 433 EP-Grund BF.

Заливання розчину

Поверхні підлоги заґрунтувати як описано в пункті 1.
Розчин виготовити з: 

■ Disboxid 433 EP-Grund BF, 1 мас. част.

■ Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 мас. част.
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Мішок в 5 кг в'яжучого розрахований на 25 кг мішок кварцевою суміші. Кварцеву суміш
висипати в мішалку і в'яжуче додавати при повільних оборотах. 3 хвилини інтенсивно
розмішувати. Розчин наносити "мокре по мокрому" на свіжу заґрунтовану, вже застиглу і
засипану піском поверхню, ущільнити і загладити сталевою кельмою. При нанесенні розчину
рекомендується зробити пробне нанесення. Для отримання протиковзаючих поверхонь, нанести
матеріал, як описано в пункті 2. Розчинний шар обробити безпосередньо перед нанесенням
Disboxid 433 EP-Grund BF з додаванням бл. 2 мас.-% Disboxid 952 Stellmittel.

Захист свіжого бетону

Для істотного скорочення втрати вологи і для захисту бетону від раннього висихання матеріал
потрібно наносити якомога раніше: Відповідний для цього час, як тільки бетон готовий до
навантажень від ходьби, при цьому не залишаючи слідів ніг, з рівнем вологи <0,55 wz (при 20 °
C через пару годин). Матеріал наносити тільки на поверхні, які оброблені так, щоб не
залишалося цементної піни і калюж на поверхні, які зменшують адгезію. Перед нанесенням
матеріалу не повинно бути видно консервуючої плівки.

Вказівки: Бетон не можна обробляти
бетонообробною машиною.

Перед нанесенням матеріалу, поверхня повинна бути оброблена щіткою для видалення
цементної піни і для поліпшення капілярного проникнення і відкриття пор. Матеріал нанести за
допомогою гумової раклі перпендикулярно поверхні. Через бл. 10-15 хвилин при 20°C
розкатати валиком для рівномірного розподілу хрестоподібними рухами. Залежно від якості
бетону нанести Disboxid 433 EP-Grund BF. На поверхні не повинно бути ніяких калюж з
матеріалу. Перевірте матеріал, що застосовується для герметизації пір. При необхідності, при
другому робочому підході, закроте пори і засипте піском Disboxid 943 Einstreuquarz.

Грунтувальний шар бл. 200 - 400 г/м2 

Просочування бл. 200 - 400 г/м2 

за проход

Шпатлювання подрябин та тріщин 
для рівних та мілко пористих поверхонь

Disboxid 433 EP-Grund BF
Disboxid 942 Mischquarz

бл. 660 г/мм/м2 

бл. 1 kg/мм/м2 

для грубих та нерівних поверхонь

Disboxid 433 EP-Grund BF
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz

бл. 660 г/мм/м2 

бл. 500 г/мм/м2 

бл. 500 г/мм/м2 

Нанесення розчину

Disboxid 433 EP-Grund BF
Disboxid 946 Mörtelquarz

бл. 190 г/мм/м2 

бл. 1,9 кг/мм/м2 

Захист свіжего бетону

Disboxid 433 EP-Grund BF
Disboxid 943 Einstreuquarz

бл. 300-600 г/м2 

бл. 1000 г/м2 

Витрата

Точну витрату можна визначити шляхом пробного нанесення

При 20 ° C і 60% відносній вологості повітря бл. 30 хвилин. Більш високі температури
скорочують, а більш низькі температури продовжують час нанесення.

Тривалість обробки

Для матеріалу, навколишнього середовища та поверхні мін. 10 °C, макс. 30 °C.
Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80 %.
Температура поверхні повинна складати мін. 3 °C вище точки роси.

Умови застосування

Час очікування між робочими підходами має становити при 20 ° C мін. 12 і макс. 24 годин. При
більш тривалому часу очікування поверхню попередній шар бути відшліфований, якщо він не
засипався піском. Зазначений період часу скорочується при більш високих температурах і
збільшується при більш низьких температурах.

Період очікування

Вказівка: При використанні матеріалу в якості
захисту свіжого бетону покриття готове до
повторної обробки при 20 ° С, після 2-х днів з
тонкою плівкою і через 5 днів з товстою
плівкою.

При 20 ° C і 60% відносної вологості через бл. 12 годині за поверхні можна ходити, через ок. 3
дні поверхня готова до механічних навантажень, через бл. 7 дня повністю суха. При більш
низьких температурах відповідно довше. Під час процесу застигання (бл. 12 годин при 20 ° C)
захистити нанесений матеріал від вологи.

Період висихання
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Відразу ж після використання або під час тривалих перерв з Disboxid 419 Verdünner.Очищення інструментів

Примітки

■ 1-1190: Вимірювання викидів ЛОС відповідно до схеми дослідження LGA AgBB, Нюрнберг
■ 1-1124: Дослідження адгезії при дії вологи Polymer Institute, Флересхайм

Рекомендації/Експертизи

Тільки для професійного використання продукту.Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Основний матеріал: Подразнення очей і шкіри. Сенсибілізація при контакті зі шкірою. Токсичний
для водних організмів, може викликати довгострокові несприятливі наслідки. Уникати контакту
зі шкірою. У разі контакту з очима, негайно промити водою і звернутися до лікаря. Після контакті
зі шкірою, негайно промити великою кількістю води і мила. Чи не зливати в каналізацію /
водойми або грунт. Одягати захисні рукавички і засоби захисту очей / обличчя. Містить епоксидні
компоненти. Дивіться інформацію, надану виробником (MSDS).

Затверджувач: Небезпечний при контакті зі шкірою і при ковтанні. Викликає серйозні опіки.
Дуже токсичний для водних організмів, може викликати довгострокові несприятливі ефекти.
Сенсибілізація при контакті зі шкірою. Зберігати в недоступному для дітей. Не вдихати пар /
аерозоль. У разі контакту з очима, негайно промити водою і звернутися до лікаря. Після контакті
зі шкірою, негайно промити великою кількістю води і мила. Не допускати попадання в
каналізацію / воду або грунт. Носити відповідний захисний одяг, рукавички і засоби захисту очей
/ обличчя.

У утилізацію віддавати тільки повністю порожню упаковку. Надлишковий матеріал: Дайте
затвердіти матеріалу і утилізувати як відходи фарб.

Утилізація

для данної категорії продуктів (Kat. A/j): 550 г/л (2007) / 500 г/л (2010). Даний продукт містить
макс. 200 г/л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

RE 1Gis-код

див. паспорт безпеки. При обробці матеріалу, необхідно дотримуватися інструкції по обробці
будівель матеріалами Disbon.

Детальні вказівки

DIN EN 13813 «Стяжки для підлоги - властивості і вимоги» (січень 2003), що визначають вимоги
до розчинів, використовуваних для підлогових конструкцій в інтер'єрі

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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