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Diboxid 963 EP-Multi
Прозора 2-компонентна епоксидна рідка смола, що
пігментується, без наповнювачів, для нанесення зносостійких
покриттів для підлоги.

Опис продукту

Універсальна смола підходить для різних сфер застосування.
На мінеральних поверхнях в якості ґрунтовки або зернистої шпаклівки, а також для гладкого
запечатування, що перешкоджає ковзанню. Крім того, може використовуватися як в'яжучий
засіб для структурних покриттів, розчинів, що наносяться розливом, посипальних покриттів, для
формування закруглених переходів, репрофілювання відколів, а також для заливки тріщин.
Завдяки рецептури з мінімізованої емісією і без шкідливих речовин особливо добре підходить
для «чутливих» областей, наприклад, залів очікування, лікарень, дитячих садків, груп
продовженого дня, шкіл і т.п.
Продукт перевірений відповідно до критеріїв комісії з санітарно-гігієнічної оцінці будівельних
продуктів (AgBB) на емісію летких органічних речовин (VOC) в ряду аналогічних будівельних
продуктів для внутрішніх поверхонь. Схема оцінки AgBB була розроблена екологічним і
санітарно-гігієнічним відомством для застосування будівельних матеріалів в "чутливих"
областях.

Сфера застосування

■ з мінімальними емісіями,
■ перевірено на наявність шкідливих речовин Союзом працівників технічного нагляду (TÜV),
■ в залежності від структури покриття може витримувати високі механічні навантаження,
■ в затверділому стані стійкий до хімічного впливу, наприклад, водних розчинів солей, лугів і

розбавлених кислот, а також бензину, масел, жирів,
■ економічний, універсальній у застосуванні,
■ може витримувати тривалий вплив вологи,
■ перевірений для застосування в харчовій промисловості.

Властивості

Низков'язка двокомпонентна епоксидна рідка смола, без вмісту ароматизаторів, повністю
надійна відповідно до німецької будівельної хімії.

В’яжуче

■ Упаковка 25 кг (маса 16,67 кг, затверджувач 8,33 кг)
■ Бочка (маса 200 кг, затверджувач 200 кг)

Упаковка/Розмір тари

Прозорий.Колірні відтінки

Тонується за допомогою тонувальних паст Disboxid 980 Nefa®Pox Farbpaste.
Тонується на установках ColorExpress Bautenschutz на місці. Можливо ексклюзивне колірне
оформлення в колірні відтінки колекції FloorColor plus.
Можливі зміни колірного тону при атмосферному впливі і впливі УФ. Органічні барвники (напр.,
кава, червоне вино, листя) і хімічні речовини (напр., засоби дезінфекції, кислоти і т.п.) можуть
викликати зміни колірного тону. Функціональні властивості продукту при цьому не змінюються.

ГлянцеваСтупінь глянцю

У прохолодному, сухому місці, без морозу.
Термін зберігання оригінально закритих ємностей мінімум 1 рік.
При низьких температурах перед застосуванням зберігати продукт при температурі 20°С.

Зберігання
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■ Щільність: бл. 1,1 г/см3 

■ Товщина сухого шару: бл. 95 μм/100 г/м2 без наповнювача
■ Показник стирання за Табером: (CS 10/1000 об./1000 г): бл. 190 с
■ Твердість по Шору (A/D): бл. D 80

Технічна характеристика

Стійкість до хімічних речовин за зразком DINENISO 2812-3:2007 при 20 оС:

7 днів

Оцтова кислота, 10% + (V)

Січрчана кислота, 20% + (V)

Лимонна кислота, 10% + (V)

Соляна кислота, 37% + (V)

Фосфорна кислота, 85% + (V)

Водні розчини орг. кислот (перевірочна рідина 9)* + (V)

Мінеральні кислоти до 20%

(перевірочна рідина 10)* + (V)

Розчин їдкого натру, 20%  + 

Неорганічні луги (перевірочна рідина 11)*  + 

Аміак, 25% (нашат. спирт)  + 

Розчин кухонної солі, насич.  + 

Розчин цукру, насич.  + 

Сагротан 2% + (V)

Бензин DIN 51 600  + 

Карбюраторне паливо / автомобільний бензин перевірочна рідина 1)*  + 

Біодизель  + 

Стійкість до дії хімікатів
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Моторне масло  + 

Спирти (перевірочна рідина 5)*  + 

Всі вуглеводи (перевірочна рідина 4)*  + 

Етанол, 40%  + 

Ароматичні складні ефіри та кетони

(перевірочна рідина 7а)*  + 

Кава  + 

Кока-кола  + 

Пиво  + 

Яблуневий сік  + 

Червоне вино  + 

Скидрол / Skydrol (гідравлічна рідина)  + 

Охолоджуюча рідина для трансформаторів  + 

Пояснення знаків: + = стійкий; (V) = зміна кольору; * Відповідає будівельним та перевірочним принципам
для охорони водойм Німецького інституту будівельної хімії (DIBt).

Застосування

Всі мінеральні поверхні.
Поверхня повинна володіти здатністю до навантажень, мати стабільну форму, бути сухою,
твердою, вільної від часток, пилу, масел, жирів, гумових стружок та розділяючих речовин.
Цементні, поліпшені синтетичними матеріалами вирівнюючі маси необхідно перевірити на
можливість нанесення покриття, при необхідності обробити пробну ділянку.
Міцність на розтяг поверхні повинна становити в середньому 1,5 Н / мм2. Мінімальна окрема
величина не повинна бути нижче 1,0 Н / мм2.

Придатні основи

Поверхня повинна досягти збалансованої вологості:

■ бетон і цементна підлога: макс. 4 мас.-%
■ ангідридна підлога: макс 0,5 мас.-%
■ магнезитова підлога: 2-4 мас.-%
■ ксилолітова підлога: 4-8 мас.-%

Підвищення вологості необхідно виключити, для ангідридової і магнезитової підлоги обов'язково
потрібно ізолюючий шар від землі.

Поверхню необхідно підготувати за допомогою спеціальних методів, напр., дробоструменевої
обробки або фрезерування, таким чином, щоб вона відповідала висунутим вимогам.
Дефектні ділянки або тріщини заповнити до самої поверхні матеріалами Disbocret-PCC-Mörtel
або Disboxid EP-Mörtel.

Підготовка основи
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Додайте затверджувач в основну масу. Інтенсивно перемішайте з допомогою мішалки на
повільних обертах (прибл. 400 об/хв). Перелийте масу в іншу ємність і ще раз перемішайте.
При необхідності пігментації спочатку додайте тонувальну пасту Disboxid 980 Nefa®Pox
Farbpaste в основну масу (1 пакет на 25 кг Disboxid 963 EP-Multi) і перемішайте.

Підготовка матеріалу

■ Суха суміш : затверджувач = 2 : 1 мас. част.
■ Суха суміш : затверджувач = 1,8 : 1 мас. част.

Пропорції при змішуванні

Залежно від мети застосування можна наносити гумовою раклеюй, щіткою для запечатування,
валиком з середнім ворсом або кельмою.

Метод нанесення

Ґрунтувальне покриття:
Замішаний матеріал вилити на поверхню і рівномірно розподілити гумовою раклею.
Щоб уникнути глянцевих ділянок по матеріалу пройти валиком з середнім ворсом або щіткою
для запечатування.
Свіже грунтувальне покриття при необхідності посипати піском.
Для покриттів, що перешкоджають ковзанню, які наносяться валиком, посипати матеріалом з
необхідною зернистістю. Для розчинів, що наносяться розливом, використовувати пісок Disboxid
943 Einstreuquarz, для розчинних покриттів - Disboxid 944 Einstreuquarz.
Для структурних покриттів, що наносяться в техніці шпатлювання, посипання піском не потрібне.
Ґрунтувальне покриття без піщаного засипання необхідно обробити (нанести подальше
покриття) протягом 8-24 годин.

Запечатування:
Нанести матеріал за 1-2 робочих прийоми, як описано вище (див. «Ґрунтувальне покриття»).
Для отримання запечатуючого шару, який перешкоджає ковзанню, перший свіжий шар
необхідно посипати піском Disboxid 943/944 Einstreuquarz в залежності від необхідної шорсткості
або іншими відповідними засобами для посипання, наприклад, Durop, гранітний шпліт або
карбід кремнію.

Структура покриття

Зернисте шпатлювання:
Рівні, дрібно-шорсткі поверхні:
Приготувати шпатлювальну масу з наступних компонентів:
Disboxid 963 EP-Multi: 1 мас. частина
Disboxid 942 Mischquarz: 1,5 мас. частини

Нерівні, шорсткі поверхні:
Приготувати шпатлювальну масу з наступних компонентів:
Disboxid 963 EP-Multi: 1 мас. част.
Кварцевий пісок: 1,5 мас. част. (Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz змішати в
пропорції 1: 1).

Шпатлевочного масу залити на грунтовану поверхню. Рівномірно розподілити прасування
кельмою. Потім видалити повітря голчастим валиком.
Готову зернисту шпаклівку при необхідності посипати піском. Дуже пористі і шорсткі поверхні
перед нанесенням зернистої шпаклівки необхідно заґрунтувати матеріалом Disboxid 963 EP-
Multi.

Структурне покриття:
Після переливання, помішуючи, додати в матеріал 3 мас.% Disboxid 952 Stellmittel.
Тіксотропований матеріал залити на ґрунтовану або шпатльовану поверхню і рівномірно
розподілити за допомогою резинової зубчастої раклі (трикутні зубці бл. 2 мм *).
Потім пройти по поверхні грубим валиком з мольтопрену (діаметр пор бл. 2 мм)
хрестоподібними рухами.
Вказівка: щоб отримати рівномірний колірний тон поверхні, ґрунтовану або шпатльовану
поверхню необхідно тонувати в той же колірний тон.

Заливання розччину:
Після переливання, помішуючи, додати в матеріал кварцевий пісок відповідно до таблиці
витрати. Отриманий таким чином розчин залити на ґрунтовану або шпатльовану поверхню і
плавно рівномірно розподілити за допомогою ебонітової зубчастої раклі (трикутні зубці
бл. 5 мм*). Після перерви бл. 10 хвилин зі свіжого розчину видалити повітря за допомогою
голчастого валика. При температурі нижче 15оС необхідно зменшити добавку кварцевого піску.
Вказівка: в залежності від температури і ступеня наповнення на готовому покритті при бічному
освітленні можуть бути помітні сліди від валика для видалення повітря.
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Посипальне покриття:
Після переливання, помішуючи, додати в матеріал 150 мас. % піску Disboxid 942 Mischquarz
(0,1-4 мм). Отриманий таким чином розчин нанести в якості посипного шару на посипану піском
ґрунтовану або шпатльовану поверхню і плавно рівномірно розподілити за допомогою
ебонітової зубчастої раклі. Потім повністю посипати свіжий шар піском Disboxid 943
Einstreuquarz (0,3-0,8 мм) або Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7-1,2 мм). Після затвердіння
видалити зайвий пісок. На посипальне покриття нанести покриття валиком матеріалом Disboxid
963 EP-Multi необхідного колірного тону. Витрата залежить від необхідних властивостей.

Розчинне покриття:
Заґрунтувати поверхню, як описано в пункті «Ґрунтувальне покриття».

Приготувати розчин з наступних компонентів:
Disboxid 963 EP-Multi: 1 мас. частина
Disboxid 946 Mörtelquarz: 10 мас. частин

Розчинний пісок засипати в мішалку примусової дії, при працюючій мішалці додати замішане
в'яжуче. Інтенсивно перемішувати протягом 3 хвилин.

Розчин нанести в техніці «мокре по мокрому» на свіжий шар ґрунтовки або на вже затверділе,
посипаний піском ґрунтувальне покриття, ущільнити і згладити кельмою із пластику або
нержавіючої сталі. При укладанні покриття матеріал попередньо зняти за шаблоном.
Для отримання непроникною для рідини або перешкоджаючої ковзанню поверхні необхідно
запечатати покриття, як описано в пункті «Запечатування». Перед подальшою обробкою
розчинного покриття заґрунтувати матеріалом Disboxid 963 EP-Multi з додаванням 2 мас.%
Disboxid 952 Stellmittel.
* Йдеться про рекомендації. Величина зубців залежить від зносостійкості скребка, температури,
ступеня заповнення та властивостей поверхні. Точна витрата визначається при пробному
нанесенні на об'єкті.
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Грунтувальне покриття
бл. 200–400 г/м2 

Запечатування ** бл. 250–350 г/м2  на шар

Зернисте шпатлювання**Для рівних мілко-
шорсткуватих поверхонь:
Disboxid 963 EP-Multi
Disboxid 942 Mischquarz

бл. 660 г/мм/м2 

бл. 1.000 г/мм/м2 

Для нерівних шорстких поверхонь:
Disboxid 963 EP-Multi
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz

бл. 660 г/мм/м2 

бл. 500 г/мм/м2 

бл. 500 г/мм/м2 

Структуроване покриття **
Disboxid 963 EP-Multi
Disboxid 952 Stellmittel

бл. 500–600 г/м2 

бл. 15–18 г/м2 

VЗаливний розчин **
Толіщина шару 1 мм Disboxid 963 EP-
MultiQuarzsand Geba

бл. 900 г/мм/м2 

бл. 360 г/мм/м2 

Товщина шару 1,5–3 мм
Disboxid 963 EP-Multi
Disboxid 942 Mischquarz

бл. 900 г/мм/м2 

бл. 900-1.350 г/мм/м2 

Для оптики, відповідної більш високим вимогам
Disboxid 963 EP-Multi
Disboxid 942 Mischquarz
Quarzsand Geba

бл. 900 г/мм/м2 

бл. 450 г/мм/м2 

бл. 450 г/мм/м2 

Товщина шару більше 3 мм
Disboxid 963 EP-Multi
Disboxid 942 Mischquarz

бл. 900 г/мм/м2 

бл. 1.350 г/мм/м2 

Розчин розливом системи Disboxid MultiColor-
System для внутрішніх поверхонь

Див. технічну інформацію для
системи Disboxid MultiColor-
System для внутрішніх
поверхонь

Посипне покриття**
Товщина шару 2 ммDisboxid 963 EP-Multi
Disboxid 942 Mischquarz

бл. 900 г/мм/м2 

бл. 1.350 г/мм/м2 

Посипка
Disboxid 943/944
Einstreuquarz 5–6 кг/м2 

Запечатування/ покриття проти ковзання*
Disboxid 963 EP-Multi бл. 500–800 г/м2 

Розчинне покриття/ заокруглені
переходи * Disboxid 963 EP-MultiDisboxid 946
Mörtelquarz

бл. 190 г/мм/м2 

бл. 1,9 кг/мм/м2 

Витрата

*  Точні величини витрати можна визначити пробним шляхом на об'єкті. Витрата при нанесенні заключного
запечатуючого покриття залежить від температурних умов, способу нанесення, інструменту, а також
різних матеріалів для посипання.

**
Пігментація на установках ColorExpress Bautenschutz або за допомогою тонувальної пасти Disboxid 980
Nefa®Pox Farbpaste (1 пакет 800 г на 25 кг в'яжучого засобу). Можливі відхилення колірного тону від
основного тону через різних наповнювачів (типу і кількості).

При температурі 20оС і відносній вологості повітря 60% прим. 20 хвилин.
При більш високій температурі час застосування скорочується, при більш низькій температурі -
збільшується.

Тривалість обробки

Мін. 10°C макс. 30°C для навколишнього середовища, матеріалу і поверхні. 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 прийомами при 20оС становить мінімум 8 годин максимум 24
години.
При більш тривалому часі очікування поверхню після попереднього робочого етапу необхідно
відшліфувати, якщо вона не була посипана піском. Зазначений час зменшується при більш
високій температурі і збільшується при більш низькій температурі.

Період очікування
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При 20°C і 60% відносної вологості повітря через 8 годин по поверхні можна ходити, через 3 дні
можна піддавати механічним навантаженням, через 7 днів повне затвердіння. При меншій
температурі час висихання збільшується. Під час процесу затвердіння (бл. 8 годин при 20°C)
берегти матеріал від вологи, інакше може пошкодитися поверхня і знизитися адгезія.

Період висихання

Відразу після використання і при тривалих перервах в роботі розчинником Disboxid 419
Verdünner.

Очищення інструментів

Примітки

Додаткові відомості:
див. паспорт безпеки.
При застосуванні матеріалу необхідно дотримуватися вказівок щодо застосування матеріалів
для захисту будівель, а також рекомендації по догляду та чищення підлогових поверхонь
Капарол.

Вступ

■ 1-1177 Експертиза з точки зору параметрів, істотних для харчової галузі, Інститут гігієни,
Гельзенкірхен;

■ 1-1183  Перевірка властивостей, що перешкоджають ковзанню R 12, V6, Інститут
професійного об'єднання, Св. Августин;

■ 1-1184 Перевірка властивостей, що перешкоджають ковзанню R 12, V8, Інститут
професійного об'єднання, Св. Августин;

■ 1-1194 Перевірка здатності до дезактивації згідно DIN 25415 частина 1, Вища спеціальний
навчальний заклад, Аахен (RWTH Aachen); 

■ 1-1197 Перевірка поведінки при пожежі згідно DIN EN 13501-1, Cfl-s1, Інститут експертизи
Хох, Фалдунген;

■ 1-1253 Сертифікат TÜV - підлогове покриття з мінімізованої емісією, TÜV Nord (Союз
працівників технічного нагляду.

Рекомендації/Експертизи

Продукт призначений тільки для промислового застосування.
Основна маса:
Подразнення очей і шкіри. Можлива сенсибілізація при контакті зі шкірою. Отруйно для водних
організмів, може чинити на водойми тривалий шкідливий вплив. Уникати попадання на шкіру.
При попаданні в очі відразу ретельно промити водою і звернутися до лікаря. При попаданні на
шкіру відразу змити великою кількістю води з милом. Не допускати попадання в каналізацію,
водойми і в грунт. При роботі надягати захисні рукавички та окуляри / маску. Застосовувати
тільки в добре провітрюваних областях.
Містить епоксидні сполуки. Слідувати вказівкам виробника (див. Паспорт безпеки).

Загущувач / затверджувач:
Шкідливо для здоров'я при вдиханні, ковтанні і попаданні на шкіру. Викликає опік і від дії
хімічних речовин. Можлива сенсибілізація при контакті зі шкірою. Зберігати під замком, в
недоступному для дітей місці.
При попаданні в очі відразу ретельно промити водою і звернутися до лікаря. При роботі
надягати спецодяг, захисні рукавички та окуляри / маску. При нещасному випадку або
нездужанні одразу звернутися до лікаря (по можливості показати етикетку). Застосовувати
тільки в добре провітрюваних областях.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Віддавати в утилізацію тільки порожню упаковку. Залишки продукту: дати масі і загусники
засохнути і утилізувати як відходи фарб.

Утилізація

EN 13813СЕ-маркерування

Норма EN 13813 «Безшовні розчини, маси і підлоги - властивості і вимоги» (січень 2003)
висуває вимоги до розчинів, використовуваних для створення підлогових конструкцій в
приміщеннях. Норма діє і для покриттів / запечатувальних покриттів на основі синтетичних смол.
Продукти, відповідні даній нормі, отримують маркування СЕ. Маркування наноситься на
упаковці, а також зазначається у відповідному журналі

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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