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Disbocret® 715 - PCC I-
Feinmörtel
Пластико-модифікований цементний розчин для ремонту. Для
вирівнювання і репрофілювання горизонтальних бетонних
поверхонь з статичним і динамічним навантаженням.

Опис продукту

Для ремонту вибоїн і нерівностей горизонтальних поверхонь, як, наприклад, парковки (випадок
застосування PCC I).
Для виготовлення стяжок.
Для ремонту і вирівнювання вибоїн бетонних покриттів.

Сфера застосування

■ просте приготування та зручне нанесення
■ низьке співвідношення вода-цемент (W / Z)
■ стійкість до морозів і талих солей
■ ниьзка усадка і напруга
■ для зовнішніх і внутрішніх робіт
■ для товщини шару 10-40 мм, величина зерна: 4 мм
■ відповідає RiLi SIB, клас розчину M2
■ вогнестійкість згідно DIN EN 13501-1 A2fl-s1 (не горючий)
■ виконує вимоги EN 1504-3: структурний та неструктурний ремонт

Властивості

Перевірений TL / TP BE-PCC від ZTV-ING в якості ремонтної системи в поєднанні з матеріалом
Disbocret® 713 PCC-Haftbrücke.

Двухкомпонентный, модифицированный полимером цементный растворВ’яжуче

■ Суха суміш:
40 кг мішок, 18 м3 ємкіть (макс. 32 кг ємкості)

■ Рідина для затверджування: 
25 л пластикова каністра, 1.000 л контейнер

Упаковка/Розмір тари

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

■ Насипна щільність: бл. 1.800 кг/м3 

■ Максимальна величина зерна: 4 мм
■ Щільність розчинної суміші: бл. 2.300 кг/м3 

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

(В середньому через 28 днів)
Щільність затверділого розчину: бл. 2.150 кг/м3 

Межа міцності на стискання: бл. 55 N/мм²
Міцність на вигин: бл. 10 N/мм²
Міцність на відрив:> 2,0 N/мм
Динамічний E-модуль: бл. 38.000 N/мм²

Технічна характеристика



Технічна інформація 715
Застосування

Бетон.
Міцність поверхні повинна становити мін. 1,5 N/мм2, мінімальна одинична величина 1,0 N/мм2.

Придатні основи

Бетон повинен бути міцним, чистим і вільним від забруднень і речовин.Підготовка основи

Видалити речовини (наприклад, старі покриття, масла, жир) за допомогою відповідних методів.
Цементний камінь має бути вільний від агресивних речовин (наприклад, хлориди). Краї
пошкоджених ділянок повинні бути скошені між 45-60°.

Армуючий шар обробити матеріалом Disbocret® 713 PCC Haftbrücke згідно з приписами як
захист від корозії, бетон зволожити. Перед нанесенням розчину він повинен бути злегка
вологим. Розчин наносити "мокре по мокрому".

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) і
заважати бл. 3 - 5 хвилин, до утворення однорідної маси.

Підготовка матеріалу

Суха суміш Рідина для затвердіння

1 мас. част.
40 кг мішок

бл. 0,09 мас. част.
бл. 3,6 л

Пропорції при змішуванні

Розчин розподілити за допомогою відповідного інструменту, такого як кельма або кельму.Метод нанесення

Уникати швидкого висихання від сонячного світла, високих температур.

Мін. 10 мм, макс. 40 мм.Товщина шару

Суха суміш бл. 2,0 кг/мм/м2Витрата

При 20 °C бл. 60 хвилин.Тривалість обробки

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

Умови застосування

Після використання промити водою.Очищення інструментів

Примітки

■ Тестування згідно ZTV-ING, TL / TP BE PCC, випадок застосування PCC I, Полімерний
інститут, Фльоресхайм

■ Тестування для використання, Полімерний інститут, Фльоресхайм

Рекомендації/Експертизи

Викликає серйозне пошкодження очей. Викликає подразнення шкіри.
Не вдихати пил або туман. Не допускати попадання в очі, на шкіру або на одяг. Носіть захисний
захисну маску / рукавички / захист дихальної шляхів. При попаданні на шкіру: Промити водою з
милом і водою. При попаданні в очі: обережно промити очі водою. Зняти контактні лінзи, якщо
це можливо. Продовжити промивання.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

У утилізацію віддавати тільки повністю порожні ємності.
Затверділі залишки матеріалу утилізувати як залишки будівельних матеріалів.

Утилізація

ZP1Gis-код

див. паспорт безпеки.Детальні вказівки
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EN 1504-3:2005
Структурний та неструктурний ремонт бетонних поверхонь

EN 1504-2: ZA.1a

Міцність на стискання Клас R4

Вміст іонів хлориду ≤0,05%

Міцність на зчіплення ≥2,0 MPa

Стійкість до перепадів
температури ≥2,0 MPa

Стійкість до карбонізації пройдено

Модуль еластичності ≥20 GPa

Капілярне вбирання вологи ≤0,5 кг*м²*ч-0,5

Небезпечні речовини згідно з 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.

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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