
Techninė informacija 448

Disboxid 448 Elastikschicht
Pigmentinė, elastinė 2 komponentų epoksidinės skystos dervos ir
poliuretano danga balkonams, terasoms ir arkadoms. Sudėtyje yra
mažai tirpiklių.

Produkto aprašymas

Išorės mineralinių ir keraminių grindų  pvz., balkonų, terasų, arkadų danga. Išorės tarpinis sluoksnis
„Disboxid Multicolir- System" ir „Stonecolor- System" sistemoms.

Paskirtis

■ Elastinė ir užlyginanti plyšius.
■ Atspari oro veiksniams.
■ Išlaiko ilgalaikę drėgmės apkrovą.
■ Atsapari mechaniniams smūgiams.
■ Gali būti naudojama kaip hidroizoliacija plytelių dangoms.

Savybės

2 komponentų epoksidinė skysta derva ir poliuretanas. Sudėtyje yra mažai tirpiklių.Pagrindinė medžiaga

3 kg, 10 kg skardiniai indai.Pakuotė/ indų talpa

■ 10 kg indai:
žvyro pilkumo, vidutinė pilka, pilkai smėlinė.

■ 3 kg indai:
žvyro pilkumo.

Spalvos

Ypatingi atspalviai pagal užklausimą.
Išskirtinėmis spalvomis spalvinama pagal „FloorColor-Kollection” spalvyną.
Veikiant ultravioletiniams spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali pasikeisti atspalvis ir pradėti
kreidinti. Organiniai dažai (pvz., kava, raudonasis vynas arba lapai), taip pat įvairios cheminės
medžiagos (pvz., dezinfekavimo priemonės, rūgštys ir kt.) gali pakeisti atspalvį. Dėl šlifuojamosios
apkrovos gali susibraižyti paviršius. Funkcinės savybės dėl to nepasikeičia.

Blizgus.Blizgesio laipsnis

Vėsiai,bet ne šaltai, sausai.
Nepraimti indai gali būti laikomi iki 1 metų. Kai temperatūra žemesnė, gaminį prieš dengiant reikia
palaikyti 20°C temperatūroje.

Laikymas

■ Tankis: apie 1,3 g/cm3 

■ Sausojo sluoksnio storis: apie 70 µm/100 g/m2 

■ Nusidėvėjimas pagal Taberį (CS 10/1000 U/1000 g): apie 50 mg/30 cm2 

■ Kietumas pagal Shore (A/D): apie D 50

Techniniai duomenys
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Atsparumas cheminėms medžiagoms pagal DIN 53 168, kai temperatūra 20°C

7 dienos

Sieros rūgštis 20 % + (V)

Citrinos rūgštis10 % + (V)

Natrio šarmo tirpalas 20 %  + 

Amoniakas 25 %  + 

Dist. vanduo  + 

Valg. druskos tirpalas 20 %  + 

Cukraus tirpalas (sotusis)  + 

Magnio chloridas 35 %  + 

Lizoformo tirpalas 2 %  + 

Sagrotano tirpalas 2 % + (V)

Variklių alyva  + 

Kava + (V)

Coca-Cola + (V)

Alus + (V)

Obuolių sultys + (V)

Raudonas vynas + (V)

Ženklų paaiškinimas: + = atsparus, (V) = blukina

Atsparumas chemikalams

Dengimas

Betonas, cementinė išlyginamoji danga, taip pat keraminės dangos.
Pagrindas turi išlaikyti apkrovą, būti stabilios formos, tvirtas, be atpleišėjusių dalelių, nedulkėtas,
nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų ir kitų birių dalelių.
Paviršiaus tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2, atskiras dydis turi būti ne
mažesnis kaip 1,0 N/mm2. Pagrindai turi būti pasiekę savo lyginamąją drėgmę (betonas ir cementinė
išlyginamoji danga maks. 4% masės). Neturi būti kylančios drėgmės.

Tinkami pagrindai

Mineraliniai pagrindai
Kad pagrindas atitiktų keliamus reikalavimus, jis paruošiamas specialomis priemonėmis: rutuline srove
arba frezomis.
Pašalinami 1 komponento seni dažai ir atšokę 2 komponentų sluoksniai. Stiklo pavidalo paviršiai ir
standūs 2 komponentų sluoksniai nuvalomi, po to nušlifuojami arba  numatinami srove, arba
nugruntuojami „Disbon 481 EP-Uniprimer”.

Pagrindo paruošimas

Nuoroda: kad būtų galima įvertinti poliesterio dangų sukibimą, prieš pradedant darbus reikia padengti
bandomąjį paviršių.

Pagrindo išlaužos ir trūkumai užpildomi sulyg paviršiumi „Disbocret PCC-Mörtel” arba „Disboxid EP-
Mörtel” skiediniu.

Keraminiai pagrindai
Pagrindas švariai nuvalomas ir specialiomis priemonėmis, kaip pvz.: šlifuojant ar rutuline srove,
paruošti kad atitiktų keliamus reikalavimus.

Kietiklis supilamas į grunto masę. Maišoma intensyviai lėtaeigiu maišytuvu (maks. 400 aps./min.), kol
masė pasidaro vientisa ir tolygios spalvos. Perpilama į kitą indą ir dar kartą gerai išmaišoma.

Medžiagos paruošimas

Grunto masė: kietiklis = 4:1 masės dalys.Maišymo santykis

Mente arba ebonitine braukle.Dengimo būdas
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Gruntavimas
Sugeriantys mineraliniai pagrindai
Gruntuojama „Disboxid 433 EP-Grund BF” užpilant. Labai šiurkštiems pagrindams papildomai
taikomas sgrafitinis glaistymas
„Disboxid 420 E.MI Primer”, 100% masės
„Disboxid 942 Mischquarz”, 150% masės
Po gruntavimo arba sgrafitinio glaistymo visas paviršius iškart nubarstomas „Disboxid 942 Mischquarz”
gerai padengiant.

Keraminiai pagrindai
Glaistoma „Disboxid 448 Elastikschicht”, įmaišius 2% masės „Disboxid 952 EP-Stellmittel”, kad
suvienodėtų plytelių siūlės.

Įtrūkę pagrindai
Užmaišyta medžiaga padengiama ir į šviežią sluoksnį su ne mažesne kaip 5 cm užlaida įterpiamas
specialus audinys (pvz., Kobau 5/5 firmos). Kai paviršiai vertikalūs, į „Disboxid 448 Elastikschicht”
įmaišoma 3-4% masės „Disboxid 952 EP-Stellmittel”, kad medžiaga būtų tinkama glaistyti.

Dengimas
Sumaišyta medžiaga pilama ant paviršiaus ir tolygiai išlyginama mente. Kad būtų visiškai nuorinta, po
10 min. nuvoluojama dygliuotu voleliu.
Mažiausias sluoksnio storis: 1 mm. Priklausomai nuo plyšių pločio sluoksnis gali būti storesnis.

Danga po plytelėmis
Per 20-24 val. mentele tolygiai padengiama „Disboxid 448 Elastikschicht", nuorinti nuvoliuojant
dygliuotu voleliu ir galiausiai visą paviršių gerai padengiant nubarstyti „Disboxid 943 Einstreuquarz".
Prieš klijuojant plyteles, nereikalingą smėlį nušluoti.

Alternatyvus paviršių apipavidalinimas
Dribsnių užbarstymas
Į šviežią sluoksnį įbarstoma „Disboxid 948 Color-Chips” ir paviršius nulakuojamas „Disboxid 446 PU-
Klarschicht” lygiai arba sumažinant slidumą (žr., TI 446).

„Multicolor-System”
Kaip naudojama „Multicolor” sistema balkonams, terasoms ir arkadoms, žr. atmeną.

„Stonecolor-System"
Kaip naudojama „Stonecolor" sistema balkonams, terasoms ir arkadoms, žr. atmeną.

Sluoksnių sandara

Plytelių siūlių glaistymas

Disboxid 448 Elastikschicht
Disboxid 952 Stellmittel

apie 500–1.000 g/m2 

apie 10–20 g/m2 

Dengimas

Disboxid 448 Elastikschicht apie 1,34 kg/mm/m2 

Užsandarinimas po plytelėmis

Disboxid 448 Elastikschicht
Disboxid 943 Einstreuquarz

apie 1,0 kg/m2 

apie 2–3 kg/m2 

Paviršių apipavidalinimas

1. Dribsnių užbarstymas
Disboxid 948 Color-Chips apie 30 g/m2 

Slidumą mažinantis lakavimas
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough
Disbocolor 499 Verdünner

apie 150 ml/m2 

apie 15 g/m2 

apie 8–15 ml/m2 

3. Lygus užlakavimas
Disbothan 446 PU-Klarschicht apie 150 ml/m2 

Sąnaudos

Kiek reikia tiksliai, apskaičiuosite padengę bandomąjį plotą.

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%, medžiaga gali būti dengiama ~ 1 val. Kai
temperatūra aukštesnė, apdoroti skirtas laikas trumpesnis, kai žemesnė - ilgesnis.

Dengimo trukmė

Medžiagos, aplinkos, pagrindo temperatūra: 
Turi būti ne žemesnė kaip 10°C ne aukštesnė kaip 30°C.
Santykinis oro drėgnumas negali viršyti 80 % . Pagrindo temperatūra turi būti aukštesnė 3°C už rasos
taško temperatūrą.

Dengimo sąlygos

Tarp darbo ciklų turi praeiti ne mažiau kaip 16 val. ir ne daugiau kaip 24 val., kai temperatūra 20°C.
Po ilgesnės pertraukos prieš kitą darbo ciklą paviršius turi būti nušlifuojamas, jei jis nebuvo
apibarstytas smėliu. Kai temperatūra aukštesnė, nurodytas laikas būna trumpesnis, jei žemesnė –
ilgesnis

Prastova tarp darbo ciklų
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Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%, danga gali būti mindoma po 16 val.,
mechaninę apkrovą išlaiko po 3 dienų ir visiškai sukietėja po 7 dienų. Jei temperatūra žemesnė -
atitinkamai ilgiau. Kietėjant padengtai medžiagai (per 16 val., esant 20°C), ją reikia saugoti nuo
drėgmės, antraip gali atsirasti paviršiaus pakenkimų ir sumažėti sankiba.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudoti įrankiai arba prieš ilgesnę pertrauką iškart plaunami „Disboxid 419 Verdünner” tirpikliu.Įrankių plovimas

Nuorodos

■ 1-1172: Atsparumo ugniai bandymai pagal DIN EN 13501-1
Statybinių medžiagų bandymų institutas, Braunschweig

Ekspertizė

Gaminys dengiamas tik profesionalių meistrų.

Grunto masė: dirgina akis ir odą. Gali įjautrinti organizmą per odą.Toksiška vandens organizmams,
vandens telkiniuose gali palikti ilgalaikį neigiamą poveikį. Neįkvėpkite dujų, dūmų, garų ir išpurškiamųjų
dalelių. Saugokite, kad nepatektų į akis, jas tuoj pat praplauti vandeniu, kreiptis į gydytoją. Patekus ant
odos, iškart nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir muilu. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją,
vandens telkinius, gruntą.
Dirbdami apsimaukite specialias apsaugines pirštines ir užsidėkite apsauginius akinius ir antveidį.
Esant blogai ventiliacijai, naudokite kvėpavimo takų apsaugos priemones. Naudokite tik gerai
vėdinamoje vietoje. Sudėtyje yra epoksidinės dervos junginių. Laikykitės gamintojo nuorodų (žr.,
saugos duomenis).
Kietiklis: patekus ant odos arba nurijus, įkvėpus gali pakenkti sveikatai. Nudegina. Gali įjautrinti per
odą.
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neįkvėpkite garų ir išpurškiamųjų dalelių. Patekus į akis,
iškart kruopščiai plaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
Dirbdami apsirenkite specialiais drabužiais, apsimaukite specialias apsaugines pirštines ir užsidėkite
apsauginius akinius arba antveidį. Įvykus nelaimingam atsitikimui arba blogai pasijautus iškart
kvieskite gydytoją (jei įmanoma, parodykite gaminio etiketę). Dengti tik gerai vėdinamoje vietoje.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai.
Skystos ir sukietėjusios medžiagos sutvarkomos seni dažai ir emaliai, kurių sudėtyje yra organinių
tirpiklių arba kitų pavojingų medžiagų.

Atliekų tvarkymas

Šiam produktui (Kat. A/j): 500 g/l (2010). Produkte yra iki  150 g/l LOJ (lakiųjų organinių junginių).ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

RE 2Giscode

Išsamesnė informacija, žr., saugos duomenis
Dengiant šia medžiaga, reikia laikytis statybų saugos taisyklių ir "Caparol" grindų valymo ir prižiūros
nuorodų.

Išsamesni duomenys

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos
dengti.
Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mus. Mielai Jums
patarsime 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.
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