
Технічна інформація 460

Disboxid 460 EP-Ground
Прозора, швидко реагуюча 2-компонентна рідка епоксидна
смола для ґрунтування мінеральних поверхонь підлоги.

Опис продукту

В якості грунтовки та набризга на мінеральних поверхнях під покриттям для підлоги, навіть в
системі Disbon для парковок S 8 I, OS 8 III Rapid, OS 11a + b Neu.
У якості в'яжучої речовини для Disboxid 946 Mörtelquarz для ремонту дефектів і вибоїн.
Примітка: Не підходить в якості фінішного покриття.

Сфера застосування

■ хороше застигання навіть при 10°C
■ від атмосферних впливів
■ стійка до тривалих вологих навантажень 
■ хороша стійкість до хімічних речовин
■ відповідає вимогам DIN EN 1504-2 та DIN V 18026: системи захисту поверхонь для бетону

Властивості

Низков'язка 2-рідка епоксидна смола, згідно Німецького товариства хімії.В’яжуче

25 кг ємність (основна маса 17,5 кг, затверджувач 7,5 кг)
600 кг ємність (основна маса  210 кг (2 x), затверджувач 180 кг (1 x))

Упаковка/Розмір тари

Прозорий
Пігментується тонувальною пастою Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpasten.
Зміна кольору від впливу УФ і атмосферних впливів. 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 продукту це не впливає.

Колірні відтінки

У прохолодному і сухому місці, але не на морозі.
В оригінальній закритій упаковці зберігається 1 рік. При більш низьких температурах перед
застосуванням матеріал зберігати при мін. 20 °C.

Зберігання

■ Щільність: бл. 1,1 г/см3 

■ Товщина сухого шару: бл. 95 µm/100 г/м2 

■ Міцність до ударів маятника за Кьонігом: бл. 150 sek.
■ Твердість по Шору (A/D): бл. D 78
■ Міцність при стисканні:Міцність при
стисканні

В'яжуче бл. 58 N/мм²
Розчин 1:10 бл. 52 N/мм²   

■ В'язкість: бл. 700 mPas
■ Міцність на вигин:Міцність на вигин В'яжуче бл. 75 N/мм²

Розчин 1:10 бл. 18 N/мм²

Технічна характеристика



Технічна інформація 460
Застосування

Бетон та цементна стяжка.
Поверхня повинна бути сухою, стабільних розмірів, твердою, вільною від сипучих матеріалів,
пилу, масел, жирів та інших розділяючих речовин.
Міцність на стискання поверхні повинна становити> 25 N/мм².
Цементний, полімеро-модифікований вирівнюючий розчин повинен бути перевірений на
покривну здатність на пробних ділянках.
Адгезійна міцність на розрив субстратів повинна бути 1,5 Н / мм2. Мінімальне одиничне
значення 1,0 Н / мм2.

Придатні основи

При використанні в якості ґрунтувального шпаклювання згідно OS 8 вологість поверхні повинна
бути в середньому 2,0 Н/мм2. Мінімальне одиничне значення не нижче 1,5 Н/мм2.
Потрібно досягнути балансу вологості:
Бетон та цементна стяжка: макс. 4 мас.-% (по методу СМ)

Перевірочні методи для даних величин вказані в DAfStb, частина 3.
Зростання вогкості повинно бути виключено.
Інші типи субстратів або процедур вимагають окремої консультації по Disbon.

Існуючу цементну поверхню підготувати за допомогою дробеструменевої обробки. Ступінь
обробки залежить від тиску, типу і кількості абразиву. Шліфування дозволяється тільки для
локальних невеликих областей (окантовка), за винятком підготовки алмазною шліфувальною
технікою для видалення менш стійких шарів.
Крім того, потрібно звернути увагу на Інструкції ВЕВА KH-0 / U * і ВЕВ KH 3 *, також в таблиці 2.5
Директиви захисту і ремонту бетонних конструкцій, частина 2 записки до «Німецькій комісії з
залізобетону».
Вибоїни і дефекти поверхні обробити розчинами Disbocret®-PCC-Mörteln або Disboxid EP-Mörtel
врівень з поверхнею.
Силіконові матеріали не слід використовувати до і під час нанесення покриття, так як це
призводить до пошкоджень поверхні.
Поверхні, що містять волокна (сталеві або пластикові волокна) повинні бути відшліфовані після
заливки і заґрунтовані знову, щоб уникнути вбираючого ефекту.
* Федеральна асоціація стяжок і покриттів, 53842 Троісдорф-Оберлар

Підготовка основи

Додати загущувач до основної маси. Змішати за допомогою мішалки на повільних обертах
(макс. 400 об/хв). Перелити в іншу ємність і знову ретельно перемішати.
Для отримання пігментованого матеріалу, спочатку додати тонувальну пасту і перемішати (1
пакет Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste на 25 кг Disboxid 460 EP-Ground).
Для прискорення завердіння і швидкого нанесення додати макс. 5,5% (в розрахунку на
загальну масу розчину) Disboxid 903 EP-Rapid і перемішати.
Кольорові пасти не є частиною тестування OS. Disboxid 903 ЕР-Rapid є одним з компонентів в
системі ОС OS 8 Rapid.

Підготовка матеріалу

Основна маса : Затверджувач = 7 : 3 мас. част.Пропорції при змішуванні

Залежно від застосування нанесення можливо за допомогою гумової раклі, валиком з середнім
ворсом або шпателем.

Метод нанесення

Ґрунтувальне покриття
Вилити замішаний матеріал на поверхню і рівномірно розподілити за допомогою гумової раклі.
Щоб уникнути появи глянцевих зон, обробити розподілений матеріал валиком з середнім
ворсом хрест-навхрест. Сильно вбираючі поверхні (уникати появи консервуючої плівки), щоб
закрити пори потрібно друге покриття. Ґрунт повинен бути оброблений протягом 24 годин. Після
тривалих перерв, поверхню посипати піском (зерно до зерна). Для вирівнюючого розчину і
вирівнюючого покриття засипати Disboxid 943 Einstreuquarz, для наливних полів за допомогою
матеріалу Disboxid 944 Einstreuquarz.

Шпаклювання тріщин

Структура покриття

Глибина шорсткості до 1,0 мм (вимірювання згідно з технологією засипання піском *)
Шпаклювальну масу виготовити з
Disboxid 460 EP-Ground, 1 мас. част.
Disboxid 942 Mischquarz, 1,5 мас. част.

Глибина шорсткості від 1,0 мм (вимірювання згідно з технологією засипання піском *)
Шпаклювальну масу виготовити з
Disboxid 460 EP-Ground, 1 мас. част.
Quarzsand, 1,5 мас. част.
(Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz змішати у співвідношенні 1 : 1)

Вилити шпаклювальну масу на поверхню (грунтувальне покриття). Матеріал розрівняти за
допомогою кельми (з металу, шириною макс. В 60 мм) перпендикулярно поверхні. На
закінчення обробити голчастим валиком.

Галтелі (5 см радіус)
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Поверхню заґрунтувати як сказано вище.
Розчин приготувати з
Disboxid 460 EP-Ground, 1 мас. част.
Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 мас. част.
Свіжий матеріал сформувати спеціальним інструментів, наприклад кельмою для галтелів, у
вигляді галтелі радіусом в 5 см.

Система для парковок OS 8, OS 11a+b
Звертайте увагу на технічні інформації для систем.

Витрата

Ґрунтувальне покриття* бл. 200–400 г/м2 

посипання ґрунтувального шару
Disboxid 943 Einstreuquarz бл. 800 г/м²

Шпаклювання тріщин*
для рівних, мілкопористих поверхонь
Глибина шорсткості до 1 мм:

Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 942 Mischquarz

бл. 660 г/мм/м2 

бл. 1 кг/мм/м2 

для нерівних шорстикх поверхонь
Глибина шорсткості від 1 мм:

Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz

бл. 660 г/мм/м2 

бл. 500 г/мм/м2 

бл. 500 г/мм/м2 

посипання шпатлювального шару
Disboxid 943 Einstreuquarz бл. 1 кг/м2 

Галтелі*

Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 946 Mörtelquarz

бл. 150 г/м
бл. 1,5 кг/м

*Витрата змінюється в залежності від температурних умов, методу нанесення, інструментів і
використовуваних матеріалів. Точну витрату можна дізнатися при пробному нанесенні.

При 20 °C та 60 % відносної вологості бл. 30 хвилин. При додаванні Disboxid 903 EP-Rapid
скорочується час на 17 хвилин. При більш високих температурах скорочується час нанесення,
при більш низьких час нанесення збільшується.

Тривалість обробки

Температурна межа для поверхні, матеріалу та навколишнього середовища:
мін. 10 °C, макс. 30 °C.
Відносна вологість повітря не повинна бути нижче 80 %. Температура поверхні повинна завжди
бути не нижче 3 °C.

Умови застосування

Час очікування між робочими підходами має бути при 20 ° С мін. 14 годин, макс. 24 години.
Для більш тривалих перерв, поверхня попередніх після робочих підходів повинна бути
відшліфована. При використанні Disboxid 903 EP-Rapid, якщо поверхня не обробляється в той
же день (макс. 12 годин), то її потрібно засипати піском.

Період очікування

Час очікування при додаванні Disboxid 903 EP-Rapid

Розмір мішка
Disboxid 460 EP-
Ground

Кількість 0,5 л мішків
Disboxid 903 EP-Rapid При 10° C При 20° C

25 кг -  36 годин 14 годин

25 кг 1 мішок 21 година 6,5 годин

25 кг 2 мішок 17 годин 4,5 годин

25 кг 3 мішок 14 годин 3 години

Дане час буде скорочуватися при більш високих температурах і збільшуватися при більш
низьких.
Під час процесу затвердіння нанесеного матеріалу, поверхню потрібно захистити від вологи, так
як це викликає пошкодження поверхні.

При 20 ° C і 60% відносній вологості через бл. 14 годин поверхня придатна для навантаження
від ходьби, через бл. 3 дні готова до механічних навантажень, через бл. 7 днів повністю суха.
При більш низьких температурах відповідно довше. Більш високі температури, при додаванні
Disboxid 903 EP-Rapid прискорюють затвердіння.

Період висихання

Відразу після застосування і при тривалих перервах в роботі промивати Disboxid 419 Verdünner.Очищення інструментів
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Примітки

Актуальна інформація за запитом.Рекомендації/Експертизи

Тільки для професійного використання певного продукту.

Основна маса:
Викликає подразнення шкіри. Може викликати алергічну реакцію шкіри. Викликає сильне
подразнення очей. Токсичний для водних організмів з довгостроковими наслідками. Не
допускати попадання в очі, на шкіру або на одяг. Не викидати в навколишнє середовище.
Використовуйте засоби індивідуального захисту. ПРИ КОНТАКТІ З ШКІРОЮ: Промити водою з
милом і водою. ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Обережно промити очі водою. Зняти контактні лінзи,
якщо це можливо. Продовжити промивання. Містить епоксидні компоненти. Може викликати
алергічні реакції.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Заверджувач:
Шкідливий при ковтанні. Викликає серйозні опіки шкіри та пошкодження очей. Може викликати
алергічну реакцію шкіри. Може викликати ушкодження в результаті тривалого або
багаторазового при ковтанні органів. Токсичний для водних організмів з довгостроковими
наслідками. Не допускати попадання в очі, на шкіру або на одяг. Не викидати в навколишнє
середовище. Використовуйте засоби індивідуального захисту. ПРИ КОНТАКТІ З ШКІРОЮ:
Промити водою з милом і водою. ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Обережно промити очі водою.
Зняти контактні лінзи, якщо це можливо. Продовжити промивання.

У утилізацію здавати тільки повністю порожні ємності. Залишки рідких матеріалів утилізувати як
лакофарбові відходи, що містять органічні розчинники або інші небезпечні матеріали.

Утилізація

для категорії продуктів (Kat. A/j): 500 г/л (2010). Даний продукт містить макс. 270 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
Caparol.

Детальні вказівки

EN 1504-2СЕ-маркерування

«Продукти і системи для захисту і ремонту бетонних конструкцій - Частина 2: Системи захисту
поверхні для бетону» EN 1504-2 визначають вимоги до методів захисту поверхні.
Продукти, згадані вище в Стандарті, відповідно повинні бути забезпечені маркуванням СЕ.
Маркування робиться на контейнері.

EN 13813
EN 13813 «Матеріали для стяжок і підлогові стяжки - Матеріали для стяжук - властивості і
вимоги» визначає вимоги до розчинів для стяжок, що використовуються для підлогових
конструкцій в інтер'єрі. Покриття з смоли і герметики, також охоплюються цим стандартом.

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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