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Disboxid 448 Elastikschicht 
Пігментоване еластичне 2-компонентне покриття на основі
епоксидної рідкої смоли і поліуретану для балконів, терас і
критих галерей. Містить невелику кількість розчинника.

Опис продукту

Матеріал для нанесення покриття на мінеральні та керамічні зовнішні поверхні підлог,
наприклад, на балконах, терасах, критих галереях.
Проміжне покриття в системах Disboxid Multi-Color-System і StoneColor-System - для зовнішніх
поверхонь.

Сфера застосування

■ еластичний, виправляє тріщини
■ атмосферостійкий
■ може піддаватися тривалому впливу вологи
■ стійкий до механічних навантажень
■ використовується в якості альтернативного ущільнення під керамічну плитку

Властивості

Двокомпонентна епоксидна рідка смола, поліуретан, з невеликим вмістом розчинника.В’яжуче

Комбінована бляшана упаковка 3 кг, 10 кгУпаковка/Розмір тари

Упаковка 10 кг: кремнистий сірий, середньо-сірий, сіро-бежевий
Упаковка 3 кг: кремнистий сірий

Колірні відтінки

Спеціальні колірні відтінки на замовлення.
Можливо ексклюзивне тонування в колірні тони колекції Floor-Color.
Можливі зміни колірного тону і крейдистий ефект 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. Шліфувальні навантаження
можуть викликати утворення тріщин на поверхні. 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 20о С.

Зберігання

бл. 1,3 г/см3Технічна характеристика

■ Товщина сухого шару: бл. 70 μм/100 г/м2 

■ Показник стирання за Табером: бл. 50 мг/30 см2 

■ Твердість по Шору (A/D): бл. D 50

Стійкість до хімічних речовин згідно DIN 53 168 при 20о С:Стійкість до дії хімікатів
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7 днів

  Сірчана кислота, 20%
  Лимонна кислота, 10%
  Розчин їдкого натру, 20%
  Аміак, 25% (нашат. спирт)
  Дистильована вода
  Розчин кухонної солі, 20%
  Розчин цукру, насич.
  Хлорид магнію, 35%
  Лізоформ 2%
  Сагротан 2%
  Моторне масло
  Кава
  Кока-кола
  Пиво
  Яблучний сік
  Червоне вино
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Пояснення позначок:
+ = стійкий
(V) = зміна кольору

Застосування

Бетон, цементна підлога, а також керамічні покриття.
Поверхня повинна володіти здатністю до навантажень, мати стабільну форму, бути твердою,
вільної від часток, пилу, масел, жирів, гумової стружки та інших розділяючих речовин.
При нанесенні покриття на цементні, поліпшені синтетичним матеріалом вирівнюючі маси
потрібно пробне покриття, щоб визначити сумісність.
Міцність на розтяг поверхні повинна становити в середньому 1,5 Н/мм2.
Мінімальна одинична величина не повинна бути нижче 1,0 Н/мм2.
Поверхня повинна досягти балансу вологості: бетон і цементну підлогу макс. 4 мас. %.
Можливість підвищення вологості необхідно виключити.

Придатні основи

Мінеральні поверхніПідготовка основи

Поверхню необхідно підготувати за допомогою спеціальних заходів, напр., за допомогою
дробеструменевої обробки або фрезерування, таким чином, щоб вона відповідала поставленим
вимогам.
Старі однокомпонентні покриття і неміцні двокомпонентні покриття повністю видалити.
Склоподібні покриття, а також міцні, тверді двокомпонентні покриття очистити, відшліфувати або
нанести ґрунтувальне покриття Disbon 481 EP-Uniprimer.
Вказівка: для оцінки адгезії на поліефірному покритті необхідно обробити пробну ділянку.
Дефектні ділянки в поверхні або тріщини заповнити для зв'язування поверхні матеріалами
Disbocret-PCC-Mörtel або Disboxid EP-Mörtel.

Керамічні поверхні
Поверхню необхідно ретельно очистити і підготувати за допомогою спеціальних заходів, напр.,
за допомогою шліфування або дробеструменевої обробки, таким чином, щоб вона відповідала
поставленим вимогам.

Додайте згущувач в суху суміш. Інтенсивно перемішайте з допомогою мішалки на повыльних
обертах (прим. 400 об./хв.) до появи рівномірного колірного тону. Перелийте масу в іншу
ємність і ще раз перемішайте.

Підготовка матеріалу

Суха суміш : загущувач = 4 : 1 мас. част.Пропорції при змішуванні

Розгладжувальною кельмою або зубчастим скребком з ебоніту.Метод нанесення

Ґрунтувальний шар
Вбираючі мінеральні поверхні
Нанести розливом ґрунтовку Disboxid 420 E.MI Primer.
На дуже шорстких поверхнях потрібне додаткове зернисте шпатлювання:
100 мас.% Disboxid 420 E.MI Primer,
150 мас.% Disboxid 942 Mischquarz.
Свіжу ґрунтовку або зернисту шпаклівку відразу посипати покривним шаром піску Disboxid 942
Mischquarz.

Структура покриття

Керамічні поверхні
Попередньо зашпатлювати матеріалом Disboxid 448 Elastikschicht з додаванням 2 мас.%
Disboxid 952 Stellmittel для вирівнювання швів між плиткою.

Поверхні з тріщинами
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Нанести замішаний матеріал і в свіжий шар укласти відповідну тканину (наприклад, склоканву
5/5 фірми Kobau) з напуском мінімум в 5 см.
Для нанесення на вертикальні поверхні необхідно додати в матеріал Disboxid 448 Elastikschicht
3-4 мас.% Disboxid 952 Stellmittel.

Покриття:

Залити змішаний матеріал на поверхню. Рівномірно розподілити розгладжувальною кельмою.
Для повного видалення повітря приблизно через 10 хвилин пройти по поверхні голчастим
валиком.
Мінімальна товщина шару 1 мм. Залежно від ширини тріщин може знадобитися більша товщина
шару.

Покриття під керамічну плитку:
На покриття протягом 20-24 годин додатково рівномірно нанести кельмою Disboxid 448
Elastikschicht, видалити повітря голчастим валиком і потім густо посипати піском Disboxid 943
Einstreuquarz. Перед укладанням плитки змести зайвий пісок.

Альтернативне оформлення поверхні:
Розсипання чіпсів
Розсипати чіпси Disboxid 948 Color-Chips на свіже покриття, нанести покриття матеріалом
Disbothan 446 PU-Klarschicht (ТИ № 446), можна зробити гладку і перешкоджаючу ковзанню
поверхню.
Система Multicolor-System
Див. системну інформацію Multicolor-System для балконів, терас, критих галерей.
Система Stonecolor-System
Див. системну інформацію Stonecolor-System для балконів, терас, критих галерей.

Шпатлювання міжплиточних швів  
Disboxid 448 Elastikschicht
Disboxid 952 Stellmittel

бл. 500-1.000 г/м2 

бл. 10-20 г/м2 

Покриття  
Disboxid 448 Elastikschicht бл. 1,34 кг/мм/м2 

Покриття під плитку  
Disboxid 448 Elastikschicht
Disboxid 943 Einstreuquarz

бл. 1 кг/м2 

бл. 2-3 кг/м2 

Оформлення поверхні  
1. Розсипання чіпсів Disboxid 948 Color-Chips бл. 30 г/м2 

2. Запечатуюче поукриття, що перешкоджає ковзанню
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disboxid 947 SlideStop Rough Disbocolor 499 Verdünner бл. 150 мл/м2 

бл. 15 г/м2 

бл. 8-15 мл/м2 

3. Гладке запечатуюче покриття Disbothan 446 PU-Klarschicht
бл. 150 мл/м2  

Витрата

Точні величини витрати можна визначити пробним шляхом на об'єкті.

При температурі 20о С і відносній вологості повітря 60% прибл. 1 год.
При більш високій температурі час застосування скорочується, при більш низькій температурі -
збільшується.

Тривалість обробки

Мін. + 10° C  для навколишнього середовища, матеріалу та основи, макс. 30° C . 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 процесами при температурі 20оС має становити мін. 16 годин
макс. 24 години.
При більш тривалому часі очікування поверхню необхідно відшліфувати, якщо вона не була
посипана піском. При більш високій температурі час очікування скорочується, при меншій
температурі - збільшується.

Період очікування

При 20° C  та 60% відносній вологості повітря через 16 годин по поверхні можна ходити, через 3
дні можна піддавати механічним навантаженям, через 7 дні повне затвердіння. При меншій
температурі час висихання збільшується. Під час процесу затвердіння (бл. 16 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
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Примітки

1-1172 Перевірка поведінки при пожежі у відповідності з нормами DIN 13501-1
Інстанція перевірки матеріалів для будівельної галузі, Брауншвейг

Рекомендації/Експертизи

Продукт призначений тільки для промислового застосування.

Суха суміш:

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Подразнення очей і шкіри. Можлива сенсибілізація при контакті зі шкірою. Отруйно для водних
організмів, може чинити на водойми шкідливий вплив. Не вдихати пар/аерозоль. Уникати
потрапляння на шкіру. При потраплянні в очі ретельно промити водою і звернутися до лікаря.
При потраплянні на шкіру відразу змити великою кількістю води з милом. Не допускати
потрапляння в каналізацію, стічні води і в грунт. При роботі надягати захисні рукавички та
окуляри / маску для обличчя. При недостатній вентиляції використовуватися респіратор для
захисту дихальних шляхів. Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях.
Містить епоксидні сполуки. Слідувати вказівкам виробника (див. паспорт безпеки).

Загущувач:
Шкідливо для здоров'я при вдиханні, ковтанні, попаданні на шкіру. Викликає хімічні опіки.
Можлива сенсибілізація при контакті зі шкірою. Шкідливо для водних організмів, може чинити
на водойми шкідливий вплив. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не вдихати пар /
аерозоль. При потраплянні в очі ретельно промити водою і звернутися до лікаря. При роботі
надягати захисний одяг, захисні рукавички та окуляри / маску для обличчя. При нещасному
випадку або нездужанні одразу звернутися до лікаря (по можливості показати упаковку або
етикетку). Застосовувати тільки в добре провітрюваних областях.

Для утилізації тільки порожні ємності.
Рідкі і затверділі залишки продукту утилізувати як відходи фарб, що містять органічні розчинники
або інші небезпечні речовини.

Утилізація

для категорії продуктів (кат. А/j): 500 г/л (2010).
Цей продукт містить макс. 150 г/л ЛОС.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

див. паспорт безпеки.
При застосуванні матеріалу необхідно дотримуватися вказівок щодо застосування матеріалів
Disbon для захисту будівель, а також вказівки з чищення і догляду за покриттям для підлоги
компанії Капарол.

Детальні вказівки

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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