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Disboxid 422 E.MI ClearCoat
Skaidri, skysta 2 komponentų epoksidinė derva nubarstytiems,
kietiems epoksidiniams grindų sluoksniams padengti galutine
danga. Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių (LOJ), TÜV
patikrinta ir kontroliuojama dėl kenksmingų medžiagų.

Produkto aprašymas

Dėl mažesnės lakiųjų organinių junginių emisijos ir kenksmingų medžiagų kontrolės ypač tinka sritims,
kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, pvz., poilsio kambariams, ligoninėms, vaikų darželiams,
dieniniams vaikų darželiams, mokykloms ir t.t.
Labai blizgi apsauginė galutinė danga kietiems spalvotiems arba įbarstytiems epoksidiniams
sluoksniams padengti.
Sudėtinė dalis „Disboxid MultiColor-System“ reprezentacinėms patalpoms.
Sudėtinė dalis „Disboxid ArteFloor-System“.

Paskirtis

Bandymas atliktas pagal AgBB bandymo kriterijus, taikomus vidaus patalpose naudojamų statybos
produktų LOJ emisijoms. AgBB (Statybos produktų sveikatos apsaugos vertinimo komitetas)
vertinimo schema yra paimta iš aplinkos ir sveikatos apsaugos įstaigų statybinių medžiagų, leidžiamų
naudoti didelius higienos reikalavimus keliamoms sritims, pvz., poilsio patalpoms, vertinimo.

■ Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių.
■ TÜV patikrinta dėl kenksmingų medžiagų.
■ Stiklo skaidrumo.
■ Mažai gelsvėja.
■ Sustiprina grindų dangų spalvų ryškumą.
■ Patvari ir atspari dilimui.
■ Galima sumažinti slidumą.

Savybės

Mažo klampumo 2 komponentų epoksidinė derva, labai tvirta pagal Vokietijos statybinę chemiją.Pagrindinė medžiaga

10 kg skardinė kombinuota pakuotė, 25 kg pakuotė (masė: 16,67 kg statinaitės, kietiklis: 8,33 kg
kibirai).

Pakuotė/ indų talpa

Skaidri.Spalvos

Veikiant ultravioletiniams spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali pakisti spalva ir imti kreidėti. Nuo
organinių dažiklių (pvz., kavos, raudonojo vyno arba lapų), taip pat įvairių chemikalų (pvz.,
dezinfekavimo medžiagų, rūgščių ir kt.) gali pakisti spalva. Veikiant šlifavimo apkrovai, gali susibraižyti
paviršius. Bet visa tai medžiagos funkcinėms savybėms įtakos neturi.

Blizgi.Blizgesio laipsnis

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimtos gamintojo pakuotės gali būti laikomos 2 m. Kai temperatūra žemesnė, produktą, prieš
dengiant, palaikyti apie 20°C temperatūroje.

Laikymas
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■ Tankis: apie 1,1 g/cm3 

■ Sausojo sluoksnio storis: apie 95 µm/100 g/m2 

■ Nusidėvėjimas pagal Taberį (CS 10/1000 U/1000 g): 23 mg/30 cm2 

■ Kietumas pagal Kionigo švytuoklę: apie 175 s
■ Kietumas pagal Shore (A/D): apie D 82

Techniniai duomenys

Atsparumas cheminėms medžiagoms remiantis DIN 53 168, kai temperatūra 20°C 

Cheminė medžiaga 7 dienos

Acto rūgštis 5% + (B)

Druskos rūgštis 10% + (B)

Sieros rūgštis 10% + (B)

Citrinos rūgštis 10%  + 

Pieno rūgštis 10%  + 

Amoniakas 25%ig (Salmiakgeist)  + 

Kalio šarmas 50%  + 

Natrio šarmas 50%  + 

Distiliuotas vanduo  + 

Sotusis valg. druskos tirpalas  + 

PG 1* (Oto (karbiuratorinių) variklių degalai)  + 

PG 3* (krosninis kuras ir nepanaudotos vidaus degimo
variklio alyvos)  + 

PG 7b* biodyzelinas  + 

Coca-Cola  + 

Kava  + 

Raudonas vynas + (B)

Simbolių paaiškinimas: + atsparus, B = blunka.
*atitinka Vokietijos statybos technikos instituto vandens apsaugos kriterijus.

Atsparumas chemikalams

Dengimas

Neatšokę, kieti epoksidinės dervos sluoksniai ir paklotai, padengti ant mineralinių pagrindų.
Pagrindas turi būti sausas, išlaikantis apkrovą, stabilios formos, tvirtas, be atpleišėjusių dalelių,
nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų ir kitų sukibtį mažinančių dalelių.
Pagrindas turi būti izoliuotas nuo kylančios drėgmės.

Tinkami pagrindai

Pagrindą paruošti tinkamomis priemonėmis, pvz., kruopščiai nušluoti ir išsiurbti dulkes (ypač nuo
nubarstytų paviršių, briaunas nulaužti spec. įrankiu) taip, kad jis atitiktų keliamus reikalavimus, senus
sluoksnius nušlifuoti. Naujai padengtos reaktyviosios dervos sluoksnius kitą dieną padengti galutine
danga.
Esant ilgoms prastovoms, dangą reikia švelniai pašlifuoti smulkiu šlifavimo popieriumi. Kai temperatūra
žemesnė, prastova gali būti atitinkamai ilgesnė.

Pagrindo paruošimas

Į pagrindinę masę supilti kietiklį ir lėtaeigiu maišytuvu (iki 400 aps./min.) intensyviai maišyti tol, kol
masė pasidaro vientisa. Perpilti į kitą indą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

Medžiagos paruošimas

Pagrindinė masė: kietiklis = 2:1 Maišymo santykis

Nelygu, kaip naudojama, dengiama trumpaplaukiu arba vidutinio ilgio plaukelių voleliu arba ebonitine
dantytąja braukle. Siekiant sumažinti slidumą, naudoti PE glostyklę.

Dengimo būdas

Dengiamasis galutinis sluoksnis
„Disboxid ArteFloor-System“ ir „Disboxid MultiColor-System“ reprezentacinėms patalpoms, žr.
atitinkamą sistemos atmeną.
Lygus galutinis sluoksnis
Voleliu:
Užmaišytą „Disboxid 422 E.MI ClearCoat“ dengti vidutinio ilgio plaukelių voleliu tolygiai skersai išilgai.
Braukle (aukštos kokybės paviršiams):
Užmaišytą „Disboxid 422 E.MI ClearCoat“ užpilti ant sukietėjusio sluoksnio ir tolygiai išlyginti ebonitine
braukle (trikampiai dantys 2 mm). Po 10 min. oro pūslėms pašalinti skersai išilgai apdoroti dygliuotu
voleliu.

Sluoksnių sandara
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Nuoroda: dengiant dantytąja braukle (trikampiškais dantimis), sąnaudos nuo nurodytų sąnaudų gali
skirtis. Dantų dydis priklauso nuo brauklės atsparumo dilimui, temperatūros, užpildymo laipsnio ir
pagrindo savybių.

Slidumą mažinantis galutinis sluoksnis
„Disboxid 422 E.MI ClearCoat", 100 % masės
„Disbon 947 SlideStop Rough", 30% masės arba
„Disbon 947 SlideStop Medium", 30 % masės
dengti PE glostykle tolygiai ir išlyginti iki grūdelių. Paskiausiai stambiu poroloniniu voleliu (porų
skersmuo 5 mm) išlyginti skersai išilgai. Per paviršių galima pavaikščioti batais su vinimis. Esant
ilgesnėms prastovoms, retsykiais medžiagą pamaišyti.

Galutinis sluoksnis

Dengiamajam galutiniam sluoksniui, dengiant
voleliu:

apie. 300 - 400 g/m²

Lygiam dengiamajam galutiniam sluoksniui,
dengiant braukle:

apie. 800 g/m2 

Slidumą mažinančiam dengiamajam
galutiniam sluoksniui:

apie. 150 g/m2  + apie. 45 g/m2 

Disbon 947 SlideStop Rough arba
Disbon 947 SlideStop Medium

Sąnaudos

Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%, apie 60 min.
Kai temperatūra aukštesnė, dengimo trukmė trumpesnė, kai žemesnė – ilgesnė.

Dengimo trukmė

Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
Ne žemesnė kaip 12°C ir ne aukštesnė kaip 30°C.
Santykinis oro drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 80%. Pagrindo temperatūra visada turi būti bent
3° aukštesnė už rasos tašką.

Dengimo sąlygos

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%, mindžioti galima maždaug po 24 val.,
mechaninę apkrovą išlaiko maždaug po 3 d., visiškai sukietėja maždaug per 7 d. Kai temperatūra
žemesnė, džiūsta atitinkamai ilgiau.
Kietėjant (maždaug 24 val. esant 20°C), padengtą medžiagą saugoti nuo drėgmės, kitaip gali atsirasti
paviršiaus pažaidų ir sumažėti sukibtis.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudotus įrankius arba ilgesniam laikui nutraukus darbus, plauti „Disboxid 419 Verdünner“.Įrankių plovimas

Nuorodos

1-1132 Slidumo mažinimo patvirtinimas R10, Helbergo Medžiagų tyrimo institutas, Adendorfe
(„MultiColor-System innen“ su „Disbon 947 SlideStop Medium“).
1-1256 Slidumo mažinimo patvirtinimas R10, Helbergo Medžiagų tyrimo institutas, Adendorfe
(„MultiColor-System innen“ su „Disbon 947 SlideStop Rough“).
1-1258 Slidumo mažinimo patvirtinimas R10, Helbergo Medžiagų tyrimo institutas, Adendorfe („Disbon
947 SlideStop Rough“).
1-1257 Slidumo mažinimo patvirtinimas R10, Helbergo Medžiagų tyrimo institutas, Adendorfe („Disbon
947 SlideStop medium“).

Ekspertizė

Pretenzinga paviršių išvaizda reikalauja reguliaraus valymo ir priežiūros. Dangos paviršiaus vertei
išlaikyti po kėdžių ir stalų kojomis reikia paklijuoti apsauginius padelius. Baldus ir kitus įrenginius reikia
statyti atsargiai, kad nesusibraižytų ir nenusidaužytų kampai, jų nestumti paviršiumi, bet kelti. Biuruose
naudoti biuro kėdes su minkštais ratukais.

Valymas ir priežiūra

Prie įėjimo patiesti kilimėlį, kad ant grindų nepatektų smėlio ir purvo. Priklausomai nuo apkrovos, pvz.,
dirbtuvėse per metus 1-2 kartus turi būti atliekamas pagrindinis valymas ir po to padengiama galutine
danga, kad paviršiai liktų patrauklūs. Tarp jų reguliariai galutine danga padengti paviršiai turi būti
valomi priežiūros priemone. Šiurkščią galutinę dangą galima nupoliruoti. Taip pailgėja laikas iki naujo
pagrindinio valymo.

Kadangi ne visi įprastiniai valymo būdai arba grindų priežiūros priemonės galutinės dangos paviršiui
tinka, kiekvienu atveju rekomenduojama nuvalyti bandomąjį plotą. Prieš pradedant naudoti padengtą
dangą, reikia padengti priežiūros sluoksnį (pvz., Pflegedispersion B250 Fa. TANA-Chemie GmbH,
Maincas). Su kitomis priežiūros priemonėmis gali būti sukibties problemų. Rekomenduojama padengti
bandomąjį plotą.

Pagrindiniam valymui tinka pvz., Grundreiniger GR 10 Fa. TANA-Chemie GmbH, Maincas. Eilinis
valymas atliekamas su tinkamomis valymo priemonėmis. Laikytis bendrų valymo ir priežiūros
rekomendacijų „Disbon“ grindims. Dėl tik produktui specifinių priežiūros rekomendacijų reikia kreiptis į
„Caparol“ klientų aptarnavimo centrą.
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Produktas skirtas tik profesionalams.
Masė: dirgina akis ir odą. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Toksiška vandens organizmams, gali
sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Vengti patekimo ant odos. Patekus į
akis, gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant  nuplauti dideliu kiekiu
vandens ir muilu. Neišpilti į kanalizaciją; šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti išvežamos į
pavojingų atliekų surinkimo vietas. Dirbant mūvėti tinkamas darbo pirštines ir naudoti akių bei veido
apsaugos priemones. Sudėtyje yra epoksidinių junginių. Laikytis gamintojo nuorodų (žr. saugos
duomenų lapus).

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Kietiklis: kenksminga įkvėpus, prarijus ir patekus ant odos. Nudegina. Susilietus su oda, gali sukelti
alergiją. Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų
pakitimus. Neįkvėpti garų ir aerozolių. Laikyti užrakintą. Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant
kruopščiai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu
vandens ir muilu. Neišpilti į kanalizaciją; šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti išvežamos į
pavojingų atliekų surinkimo vietas. Dirbant mūvėti tinkamas darbo pirštines ir naudoti akių bei veido
apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.
Sudėtyje yra: 3-aminometil-3,5,5-trimetilciklo heksilamino, 4,4'-izopropilideno difenolio, benzilo
alkoholio, polioksipropilendiamino. Žr. saugos duomenis

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Medžiagos likučiai: masę su kietikliu palikti sudžiūti
ir sutvarkyti kaip dažų atliekas.

Atliekų tvarkymas

Šiame produkte: (kat.A/j): 500 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 130 g/l LOJ.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

RE 1Giscode

Žr. saugos duomenis.
Dengiant šią medžiagą, laikytis „Disbon Bautenschutz“  dengimo nuorodų ir „Caparol“ nuorodų, kaip
valyti ir prižiūrėti grindis.

Išsamesni duomenys

Standartas EN 13813  „Išlyginamasis skiedinys, išlyginamosios masės ir išlyginamosios dangos.
Savybės ir reikalavimai“ (2003 sausio mėn.) nusako reikalavimus  išlyginamajam skiediniui,
naudojamam patalpų grindų konstrukcijoms. Šis standartas apima ir sintetinės dervos bei galutines
dangas.
Produktai, atitinkantys aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu.

CE ženklinimas

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius
užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Techninė konsultacija

Tel. 8 5 2602015
Fax: 8 5 2639283
El. paštas:info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras

 

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie
tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.

UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt; svetainės: www.caparol.lt; www.siltinimas.lt


