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Disbopox 453 Verlaufschicht 
Водорозчинне, саморозтічне, здатне до дифузії 2-компонентне
покриття на основі епоксидної смоли для нанесення поверхні
на підлоги в промисловому секторі з високим механічним
навантаженням.

Опис продукту

Завдяки мінімізованій емісії та рецептурі, перевіреній на наявність шкідливих речовин, особливо
добре підходить для «чутливих» областей, наприклад, в залах очікування, лікарнях, дитячих
садах, школах і т.п.
Для мінеральних поверхонь підлог, що піддаються високому механічному навантаженню, в
промисловому секторі. Наприклад, на складах і в виробничих приміщеннях, навантажувальних
рампах, побутових приміщеннях.
Ідеально підходить для застосування в якості стійкого до стирання і перешкоджаючого
ковзанню насипного покриття на поверхнях підлог, дотичних з ґрунтом. Проміжне покриття в
системі Disboxid StoneColor-System для репрезентативних внутрішніх приміщень.

Сфера застосування

■ Застосовується на матово-вологих підкладках і підкладках із цементною стяжкою.
■ Хороша стійкість до впливу хімічних речовин (наприклад, до електроліту).
■ Стійкість до температури до 100 оС.
■ Здатність до дифузії водяної пари.
■ Варіативне застосування в якості зернистої шпаклівки, покриття розливом і насипного

покриття.
■ Надійна поверхня, що перешкоджає ковзанню.
■ З мінімізованої емісією, перевіреною на наявність шкідливих речовин.
■ Допуск Німецького інституту будівельної техніки.

Властивості

Матеріал перевірений відповідно до критеріїв AgBB (комісії по санітарно-гігієнічній оцінці
будівельних продуктів / Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) на емісії
ЛОС у будівельних продуктів, що застосовуються в приміщеннях.
Схема оцінки AgBB була розроблена екологічної та санітарно-гігієнічною службою для
застосування будівельних матеріалів в чутливих областях, наприклад, в кімнатах відпочинку,
залах очікування і т.п.

Водорозчинна 2-компонентна епоксидна смола. В’яжуче

Упаковка 40 кг (маса: пластикова каністра 36 кг, завтерджувач: жестяне відро 4 кг)Упаковка/Розмір тари

Кремнистий сірий, кам'яний сірий, середньо-сірий.Колірні відтінки

Особливі колірні тони на замовлення.

Можливо ексклюзивне колірне оформлення тонами колекції FloorColor.

Можливі зміни колірного тону і крейдистий осип при впливі УФ та інших атмосферних явищ. 

Органічні барвники (наприклад, в каві, червоному вині або листі), а також різні хімічні речовини
(наприклад, дезінфекційні засоби) можуть привести до зміни колірного тону. Шліфувальні
навантаження можуть привести до появи тріщин на поверхні. Це не впливає на функціональні
властивості покриття.

Вказівка:
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При використанні інтенсивних колірних тонів через нерівномірну товщину шару і при
нерівномірному висиханні колірної тон може злегка відрізнятися.

Шовковисто-матова.Ступінь глянцю

У сухому, прохолодному місці, без морозу.
Термін зберігання в оригінальній закритій упаковці мінімум 6 місяців. При низькій температурі
перед застосуванням матеріал потрібно певний час зберігати при температурі бл.20оС.

Зберігання

■ Величина Sd при товщині шару 2 мм: менше 6 м
■ Величина Sd при товщині шару 4 мм: менше 7 м

Технічна характеристика

■ Щільність: бл. 2,0 г/см3 

■ Товщина сухого шару: бл. 40 µм/100 г/м2 

■ Коефіцієнт опору дифузії µ (H2 O): бл. 6.000
■ Показник стирання за Табером:Показник
стирання за ТаберомПоказник стирання за
ТаберомПоказник стирання за Табером

80 мг/30 см2 

■ Міцність при стисканні: бл. 45 Н/мм2  (МПа)

Таблиця стійкості до хімічних речовин згідно DIN 53 168 при 20 оССтійкість до дії хімікатів

7 днів

Група провірки 1*
Легке паливо, супер та нормальне по DIN 51600 та DIN EN 228
Група перевірки 4а*
Всі вуглеводи, вкл. 2 та 3, крім 4а та 4b, а також використане моторне і
трансмісійне масло.
Група перевірки 5*
Одно- та  багатовалентні (до макс. 48 об.% метанолу), Ефір гліколю (вкл. 5b).
Група перевірки 7*
Всі органічні складні ефіри і кетони (вкл. 7а).
Група перевірки 8*
Водні розчини аліфатичних альдегідів до 40%.
Група перевірки 9*
Водні розчини органічних кислот (карбонові кислоти) до макс. 10%, а також їх
солі (у водному розчині).
Група перевірки 10*
Мінеральні кислоти до 20%, а також гідролізується в кислоти, неорганічні солі
у водному розчині (рН <6), крім плавикової кислоти і оксидних кислот і їх
солей.
Оцтова кислота 5%
Молочна кислота 10%
Сірчана кислота 50%
Азотна кислота 10%
Соляна кислота 30%
Аміак 25% (нашатирн. спирт)
Розчин їдкого натрію 50%
Р-р хлориду заліза (III), насич.
Р-р хлориду магнію 35%
Дистильована вода
Р-р кухонної солі, насич.
Супербензин
Мазут та дизельне паливо
Кока-кола
Кава
Червоне вино
Р-р лізоформа 2%
Масло Shell Diala
Skydrol (гідравл. рідина)
Трансформаторна охолодж. рідина
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Пояснення знаків:

+ = стійкий;  +/- = умовно стійкий;

V = зміна кольору;

Е = легке пом'якшення.

* 
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Відповідає будівельним і контрольним принципам захисту водойм DIBt.
Для рідин класу небезпеки AI, AII і B за приписом про горючі рідини потрібно повторне покриття.

Застосування

Мінеральні внутрішні поверхні (в тому числі бетон, цементні і ангідритові безшовні підлоги).Придатні основи

Поверхня повинна володіти здатністю до навантажень, стабільною формою, міцною, без вільних
частинок, пилу, масел, жирів та інших розділяючих.

Вирівнюючі маси з вмістом цементу, поліпшені синтетичним матеріалом, необхідно перевірити
на придатність для нанесення покриття, при необхідності нанести покриття на пробні ділянки.

Безшовні підлоги з твердих матеріалів, а також поверхні, які повинні бути оброблені хімічними
добавками (наприклад, засобами для подальшої обробки), потребують інтенсивної механічної
підготовки. При необхідності слід обробити пробну ділянку.

Міцність на розтяг поверхні повинна бути в середньому 1,5 Н / мм2. Мінімальна величина не
повинна бути нижче 1,0 Н/мм2.

Допустима залишкова вологість поверхні:

Бетон після вологого очищення або цементна безшовниа підлога повинна мати висохлу до
матового стану поверхню, не повинно бути глянсової водяної плівки.

Ангідритова підлога: макс. 1 мас.% (метод СМ)

Методи перевірки для зазначених величин згідно DAfStb, директива по відновленню частина 3.
Інші типи поверхонь і способи застосування вимагають особливої консультації Disbon.

Поверхню необхідно підготувати таким чином, щоб вона відповідала зазначеним вимогам,
наприклад, за допомогою дробеструменевої обробки, фрезування або алмазного шліфування.
Сильно забруднені поверхні без здатності до навантажень, наприклад, поверхні з маслами,
жирами, гумовою стружкою і т.п., а також поверхні з крейдистим осипом або склоподібним
цементним каменем, потребують інтенсивної механічної підготовки. Масляні плями слід
видалити за допомогою звичайного засобу для видалення масел.

Старі 1-компонентні і неміцні 2-компонентні покриття необхідно видалити.
Міцні епоксидні покриття необхідно ретельно почистити, потім відшліфувати або піддати
дробеструменевій обробці до матового стану (до появи білого кольору), щоб на поверхні не
було залишків, засобів для чищення та т.п.

При обробці старих покриттів, здатних до дифузії, необхідно перевірити, чи буде забезпечена
достатня здатність до дифузії всієї структури в цілому.

Дефектні ділянки або тріщини заповнити до самої поверхні матеріалами Disbocret-PCC-Mörtel
або Disboxid EP-Mörtel.

Матеріали з вмістом силікону можна використовувати до і під час всього процесу нанесення,
оскільки вони можуть привести до пошкодження поверхні.

Підготовка основи

Спочатку необхідно окремо перемішатна повільних обертах (400 об. /хв.) До виникнення
однорідної маси без розлучень. Перемішаний матеріал перемістити в резервуар для
перемішування, при необхідності додати необхідну кількість піску або води (див. таблицю
нижче), ще раз ретельно перемішати.

Підготовка матеріалу

Disbopox 453 VerlaufschichtПропорції при змішуванні

Основна маса         9 мас. долей

Затверджувач         1 мас. доля

Залежно від застосування за допомогою кельми або спеціальної раклі (напр., ебонітовою
зубчастою раклею).

Метод нанесення

Ґрунтувальне покриття:Структура покриття

Мінеральні поверхні заґрунтувати матеріалом Disbopox 443 EP-Imprägnierung. Втерти ґрунтовку
за допомогою щітки для запечатувальних покриттів.

Зерниста шпатлівка:

Матеріал з консистенцією, придатною для зернистого шпатлювання, вилити на поверхню і
вирівняти кельмою або раклею по опуклих ділянках поверхні.

Ремонтний розчин:
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Нанести ремонтний розчин на свіже, нанесене щіткою ґрунтувальне покриття Disbopox 453
Verlaufschicht та ущільнити пластиковою кельмою або кельмою з нержавіючої сталі. Далі
затерти поверхню. 

Фінішне покриття

Наливне покриття

Залити самозаливне покриття на підготовлену поверхню і рівномірно розподілити зубчастою
раклею (з трикутними зубами мін. 8 мм). Приблизно через 10 хвилин видалити повітря з
матеріалу за допомогою голчастого валика.

Посипне покриття (перешкоджає ковзанню)

Матеріал, змішаний з піском до консистенції розчину, що наноситься розливом, як посипного
покриття залити на грунтовані або шпатльовані поверхні і рівномірно розподілити ебонітовою
зубчастою раклею (трикутні зубці мін. 8 мм). Свіжий насипний шар повністю посипати піском
Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4-0,8 мм) або Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7-1,2 мм). Після
затвердіння шару змести зайвий кварцовий пісок і нанести валиком проміжне і фінішне покриття
Disbopox 447 Wasserepoxid.
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Ґрунтувальний шар

Disbopox 443 EP-Imprägnierung бл. 200 г/м2 

Шпатлівка с зернистою структурою

Disbopox 453 Verlaufschicht* бл. 1.500 г/мм/м2 

Disboxid 942 Mischquarz бл. 300 г/мм/м2 

Ремонтний розчин

Disbopox 453 Verlaufschicht бл. 300 г/мм/м2 

Disboxid 946 Mörtelquarz бл. 1.500 г/мм/м2 

Наливне покриття**
Disbopox 453 Verlaufschicht
Товщина шару мін. 2 мм, макс. 5 мм

Бл. 2 мм  (трикутні зубці мін. 8 мм)***
бл. 3 мм
бл. 4 мм

бл. 3,5-4,0 кг/м2 

бл. 5,0-6,0 кг/м2 

бл. 7,0-8,0 кг/м2 

Насине покриття (перешкоджає ковзанню)

Насипний шар

Disbopox 453 Verlaufschicht бл. 3,0 кг/м2 

Disboxid 942 Mischquarz бл. 600 г/м2 

Посипання піском

Disboxid 943/944 Einstreuquarz бл. 3-4 кг/м2 

Заключне запечатуюче покриття

Disbopox 442 GaragenSiegel або Disbopox 447 Wasserepoxid 2 х бл. 250 г/м2 

Витрата

* Для регулювання консистенції можна розбавити матеріал макс. 2 мас.% води.

** Величина витрати не повинна бути нижче 3,5 кг/м2, інакше можуть виникнути проблеми з
розливом.

*** Інформація носить рекомендаційний характер. Величина зубців залежить від зносостійкості
раклі, температури, ступеня заповнення і особливостей поверхні. Витрата для запечатуючого
шару на посипану поверхні залежить від температури, способу нанесення, інструменту, а також
різних матеріалів, використовуваних для посипання. Точна величина витрат визначається при
пробному нанесенні на об'єкті.

При 20 оС та відносній вологості повітря 60% бл. 30 хвилин.Тривалість обробки

При високій температурі час застосування зменшується, при низькій температурі –
збільшується.
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Температура матеріалу, циркуляційного повітря і поверхні мін. 10оС макс. 25 оС.
Відносна вологість повітря повинна бути від 40% до 80%. При відносній вологості, що виходить
за ці межі, може відбутися зміна зовнішнього вигляду поверхні. Через випаровування води, що
міститься в покритті, вологість повітря може збільшитися.
Температура поверхні завжди повинна бути мін. на 3°C вище температури точки роси.
Необхідно забезпечити ретельну вентиляцію під час сушіння, інакше можуть з'явитися
відмінності в колірному тоні через нерівномірне висихання.
Уникати протягу.

Умови застосування

Час очікування між робочими процесами при температурі 20°С має становити мін. 12 годин.
При більш тривалому періоді очікування необхідно відшліфувати поверхню.
При більш високій температурі час очікування скорочується, при меншій температурі -
збільшується.

Період очікування

При 20°C і 60% відносній вологості повітря через 12 годин по поверхні можна ходити, через 7
днів поверхня може піддаватися повним механічним і хімічним навантаженням.
При меншій температурі час висихання збільшується.
Під час процесу затвердіння (бл. 12 годин при 20°C) нанесений матеріал необхідно берегти від
вологи, інакше може пошкодитися поверхня або зменшитися адгезія.

Період висихання

Відразу після застосування і при тривалих перервах в роботі почистити інструменти водою або
теплою мильною водою.

Очищення інструментів

Примітки

Актуальна інформація надається за запитом.Рекомендації/Експертизи

Продукт призначений тільки для промислового застосування.

Основна маса:
Викликає серйозне роздратування очей. Не допускати попадання в очі, на шкіру або на одяг.
Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Використовувати запропоновані захисні
засоби.
ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: змити великою кількістю води з милом.
ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: кілька хвилин акуратно промивати водою. По можливості видалити
контактні лінзи. Промивати очі далі. Може викликати алергічну реакцію.

Затверджувач:
Викликає подразнення шкіри. Може викликати алергічну реакцію на шкірі. Отруйно для водних
організмів, може чинити на водойми тривалий шкідливий вплив. Не допускати попадання в очі,
на шкіру або на одяг. Уникати вивільнення в навколишнє середовище. Використовувати
запропоновані захисні засоби.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Здавати в утилізацію тільки порожню упаковку.
Залишки продукту: дати розчину засохнути і утилізувати як відходи фарб.

Утилізація

для даного продукту (кат. А/i): 140 г/л (2010).Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Даний продукт містить максимум 30 г/л VOC.

RE 1Gis-код

Див. паспорт безпеки.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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