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Disbocret® 714 PCC I-
Grobmörtel
Пластико-модифікований, цементний розчин для ремонту
бетонних поверхонь. Для відновлення і вирівнювання
горизонтальних поверхонь з динамічним навантаженням.

Опис продукту

Для ремонту і відновлення глибоких вибоїн і дефектів, для вирівнювання горизонтальних
поверхонь, наприклад паркувальних місць (випадок застосування PCC I).
Для виготовлення стяжок, вирівнювання дефектів і відновлення бетонного покриття. В якості
розчину для ремонту і катодного захисту від корозії залізобетону.

Сфера застосування

■ проста підготовка і добре обробляється
■ низьке співвідношення вода-цемент (W/Z)
■ стійкий до морозів і талих солей
■ з низьким внутрішнім напруженням
■ для внутрішнього і зовнішнього застосування
■ для покриттів товщиною 20–100 мм, величина зерна: 8 мм
■ відповідає класу розчинів M3 згідно RiLi SIB
■ придатний як бетонуючого розчину для захисту від корозії
■ вогнестійкість згідн DIN EN 13501-1 A2fl-s1 (не горючий)
■ виконує вимоги EN 1504-3: Структурний та неструктурний ремонт

Властивості

Перевірено ZTV-ING в з'єднанні з Disbocret® 713 PCC-Haftbrücke як система ремонту згідно TL /
TP BE-PCC.

Двокомпонентний, полімер-модифікований цементний розчинВ’яжуче

■ Суха суміш:
40 кг мішок, 18 м3 ємність (макс. 32 т)

■ Рідина для змішування:
25 л пластиковий контейнер, 1.000 л контейнер

Упаковка/Розмір тари

В сухому місці, мін. 9 місяців від дати виготовлення.Зберігання

■ Насипна щільність: бл. 1.800 кг/м3 

■ Максимальна величина зерна: 8 мм
■ Щільність розчинної суміші: бл. 2.300 кг/м3 

■ Властивості твердого розчину:
Властивості твердого
розчинуВластивості твердого
розчинуВластивості твердого
розчинуВластивості твердого
розчинуВластивості твердого розчину

(Через 28 днів)
Міцність на стиск бл. 55 N / мм2
Межа міцності при вигин бл. 9 N / мм²
Міцність на відрив> 2,0 N / мм2
Динамічний E-модуль бл. 38.000 N / мм²
Статичний E-модуль бл. 35.000 N / мм²

Технічна характеристика
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Застосування

Бетон. Міцність на відрив біля основи повинна бути 1,5 N/мм2, мінімальна одинична
величина 1,0 N/мм2.

Придатні основи

Бетон повинен бути міцним, чистим і вільним від незакріплених деталей.
Видалити розділяють речовини (наприклад, старі покриття, масло, жир) за допомогою
спеціальних методів.
Цементний камінь має бути вільний від агресивних речовин (наприклад, хлоридів). Краї
пошкоджених ділянок повинні бути скошені на 45-60°.
Армуючий шар обробити Disbocret® 713 PCC Haftbrücke відповідно до інструкцій виробника для
захисту від корозії.
Бетон зволожити. Перед нанесенням розчину він повинен бути злегка вологим. Нанести розчин
"мокре по мокрому".

Підготовка основи

Потрібну кількість матеріалу Disbocret® 716 PCC-Anmachflüssigkeit вилити в ємність.
Відповідну кількість сухої суміші додавати поступово в мішалку на повільних оборотах (макс.
400 об/хв.) та перемішувати бл. 3-5 хвилин до отримання однорідної консистенції.

Підготовка матеріалу

Суха суміш Рідина для змішування

1 мас. част. бл. 0,085 мас. част.

40 кг мішок бл. 3,4 л

Пропорції при змішуванні

Грубий розчин наносити за допомогою відповідного інструменту, такого як розподільний
шпатель, при необхідності розгладити.
Запобігти швидкому висиханню від сонячного світла, високих температур за допомогою
відповідних заходів.

Метод нанесення

мін. 20 мм, макс. 100 ммТовщина шару

Суха суміш бл. 2,0 кг/мм/м2.Витрата

При 20 °C бл. 60 хвилин.Тривалість обробки

Нижня межа температури для поверхні, матеріалу і навколишнього середовища:
мін. 5 °C, макс. 30 °C

Умови застосування

При 23 °C через 1 день поверхня готова до навантажень від ходьби та через 5 днів до
нанесення систем OS.

Період очікування

Після використання промити водою.Очищення інструментів

Примітки

■ Тестування згідно ZTV-ING, TL / TP BE PCC, Випадки застосування PCC I, Інститут полімерів,
Флересхайм

■ Тестування класу міцності M3 згідно RiLi-SIB, Інститут полімерів, Флересхайм
■ Звіт про придатність в якості анодованого розчину для катодного корозійного захисту, IBAC,

Аахен

Рекомендації/Експертизи

Тільки для професійного використання певного продукту.
Викликає серйозне пошкодження очей. Викликає подразнення шкіри. Не вдихати пил або туман.
Не допускати попадання в очі, на шкіру або на одяг. Носіть захист для особи / очей. При
попаданні на шкіру: промити водою з милом і водою. При попаданні в очі: обережно промити
очі водою.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Тільки повністю порожні мішки (НЕ порошок) прідатни для переробки. Утилізацію висушених
залишків можна проводити у вигляді змішаних відходів будівництва та знесення.

Утилізація

ZP1Gis-код

Див. паспорт безпеки.Детальні вказівки
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1119

Disbon GmbH
Росдорферштрассе 50,
64372 Обер-Рамштадт

09

DIS-714-007427

EN 1504-3:2005
Структурний та неструктурний ремонт бетоних конструкцій

 EN 1504-3: ZA.1a

Супротив на стискання Клас R4

Вміст хлориду ≤0,05%

Міцність на зчеплення ≥2,0 MPa

Стійкість до перепадів
температури ≥2,0 MPa

Стійкість к обуглеванию пройдено

Коефіцієнт пружності ≥20 GPa

Капілярне поглинання води ≤0,5 кг*м²*ч-0,5

Шкідливі речовини відповідність 5.4

Вогнестійкість Клас A2fl-s1

СЕ-маркерування

EN 1504-3  

«Продукти і системи для захисту і ремонту бетонних конструкцій - Частина 3: Структурний та
неструктурний ремонт» EN 1504-3 визначають вимоги до ремонту продуктів.
Продукти, які перераховані в стандарті, повинні бути відзначені маркуванням СЕ. Маркування
на упаковці і в примітках до декларації виконання відповідно BauPVO.

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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