
Techninė informacija 735

DisboCRET® 735 Nivellierschicht
1,5 - 20 mm
Išlyginamoji masė vidaus patalpoms, modifikuota plastiku, surišta
cementu, hidraulinė.
Sluoksnio storis 1,5 - 20 mm per vieną darbo ciklą.

Produkto aprašymas

Išlyginti, niveliuoti, užglaistyti grindų nelygumus ir matmenų tolerancijos (DIN 18202) nuokrypius.
Naudojama pagrindo paruošimui prieš dengiant „Disbon“ grindų dangas vidaus patalpose.

Paskirtis

■ Nesudėtingas paruošimas, lengvai dengiama, lengvai pasiskirsto (sklidi)
■ Pritaikyta dengti mašinomis
■ Nedegi (DIN EN 13501-1-A2 fl-s1)
■ Labai tvirta ir kieta
■ Galima dengti šildomas besiūles grindis
■ 1,5 - 20 mm storio sluoksniui per vieną darbo ciklą

Savybės

Plastiku modifikuotas cemento skiedinysPagrindinė medžiaga

25 kg maišaiPakuotė/indų talpa

Sausai, 6 mėnesius nuo pagaminimo datos nedidelis  chromatų kiekis.Laikymas

■ Didžiausias grūdelių dydis: 0,5 mm
■ Gniuždomasis stiprumas:
Gniuždomasis stiprumas

po 7 d.: apie 25 N/mm2

po 28 d.: apie 30 N/mm2

■ Lenkiamojo tempimo stipris:
Lenkiamojo tempimo stipris

po 7 d: apie 7 N/mm2

po 28 d: apie 8 N/mm2

■ Sukimbamasis stiprumas: 28 d: > 1,5 N/mm2

Techniniai duomenys

Dengimas

Visi mineraliniai pagrindai.
Pagrindas turi būti išlaikantis apkrovą, stabilios formos, tvirtas, be sukibtį mažinančių dalelių,
nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų. Betoninės ir cementinės besiūlės grindys
turi būti išlietos ne anksčiau kaip prieš 28 d. Pagrindo paviršiaus tempiamasis stipris turi būti ne
mažesnis kaip 1,5 N/mm2. Mažiausias pavienis dydis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 N/mm2. Pagrindai
turi būti pasiekę savo išlyginamąją drėgmę:
Betoninės ir cementinės besiūlės grindys: iki 4 % masės;
Anhidritinės besiūlės grindys: iki 0,5 % masės;
Šildomos anhidritinės besiūlės grindys: iki 0,3 % masės.
Kai nėra hidroizoliacijos arba didelė kylančios drėgmės rizika, galutinė danga turi būti difuziška. Prieš
dengiant didelio tankio dangas, hidroizoliacija būtina.
Dengiant naujai išlietas šildomas besiūles grindis, reikalingas šildymo protokolas, patvirtinantis besiūlių
grindų tinkamumo dengti terminus.

Tinkami pagrindai
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Pagrindą paruošti atitinkamomis priemonėmis (pvz., smėliasrove arba frezomis) taip, kad atitiktų
keliamus reikalavimus. Išsikišimus pašalinti. Pagrindo išdaužas ir defektus užpildyti sulig paviršiumi
„DisboCRET®-PCC-Mörtel“ skiediniu.

Pagrindo paruošimas

Atkreipkite dėmesį: sėkmingas išlyginamosios dangos padengimas labai priklauso nuo pagrindo.
Įgeriantys pagrindai neigiamai veikia išlyginamojo sluoksnio sklidumą, todėl, prieš dengiant
išlyginamąją dangą, pagrindus būtina kruopščiai paruošti: nuvalyti ir nugruntuoti!

Įgeriantys cementiniai pagrindai
„DisboCRET® 734 Nievelliergrund“ dengti ėriuko kailio voleliu užpildant poras ir įtrinti dažytojų šepečiu
arba minkšta šluota. Ant pagrindo turi nelikti medžiagos balučių.
Sąnaudos: žr. „DisboCRET® 734 Nivelliergrund“ techninę informaciją.
Tankūs pagrindai
(pvz., vientisa plytelių danga): gruntuoti „DisboXID 420“ gumine braukle ir voleliu. Tuomet nubarstyti
„DisboAD 943“.
Sąnaudos:
„DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium“ apie 300 g/m2

„DisboADD 943 Quarzsandmischung“ (0,4-0,8 mm) apie 2 kg/m2

Po to gruntuoti  „DisboCRET®734 Nivelliergrund“, žr. įgeriantys cementiniai pagrindai.

Magnezitinių ir anhidritinių besiūlių dangų gruntavimas
Gruntuoti „DisbocCRET®734 Nivelliergrund“ dviem sluoksniais 5-6 val. intervalu, kai temperatūra +20°
C. Tokiu paviršiumi galima vaikščioti spygliuotais batais.
Sąnaudos: apie 250 ml/m2 per du darbo ciklus.

Esant +20°C temperatūrai, „DisboCRET®734 Nivelliergrund“ padengtą paviršių vėl  galima dengti
maždaug po 12 val.
Anhidritines ir magnezitines besiūles dangas galima dengti praėjus ne mažiau kaip 16 val. Kai
temperatūra aukštesnė, dengti galima anksčiau, kai žemesnė – vėliau.
 

Pastaba: prieš dengiant stipriai įgeriančius,  naujoviškus, neįprastus pagrindus, reikia padengti
bandomąjį plotą.

Atmatuoti reikiamą vandens kiekį ir supilti jį į talpą, kur bus maišoma medžiaga. Nuolat maišant
specialia maišykle (iki 600 apsk./min.), į vandenį pamažu suberti mišinį,  maišyti apie 3 min., kol
skiedinys taps vienalytis, takus, be gumulų.
Protarpiais mentele nuo talpos sienelių nugramdyti prilipusią medžiagą, kad ji irgi gerai išsimaišytų.
Paruoštą skiedinį palikti  3 min. bręsti ir po to dar kartą trumpai permaišyti.

Medžiagos paruošimas

Sausas skiedinys Vanduo

1 masės dalis
25 kg maišas 

 0,24 masės dalies
 6 l

Maišymo santykis

Išdžiūvus gruntui, lieti šviežiai paruoštą skiedinį ir glaistykle arba specialia braukle išlyginti jį iki norimo
storio sluoksnio. Laikytis paruošto skiedinio tinkamumo dengti nurodymų.
Orą iš išlietos dangos pašalinti paviršių apdorojant dygliuotuoju voleliu.

Ties išsikišančiais statybiniais elementais, pvz., sienų prijungtimis, statramsčiais, taip pat ties
šachtomis ir kt. dėl įtempių, plyšių ir  žingsnių triukšmo perdavimo reikia įrengti tinkamas kraštų
juostas. Per dangą perkelti kraštų, pastato ir deformacines siūles.

Dengimo būdas

Nuoroda: laikytis nurodymų, kaip dengti cementinius grindų glaistus, žr. techninę atmeną Nr. 9, 2008 balandžio
mėn.

Dengimas mašinomis
Naudojami įprastiniai stūmokliniai arba sraigtiniai siurbliai (pvz., PFT G4 arba M-tec Duomix su antrinio
maišymo maišykle ir nepertraukiamo veikimo maišomaisiais siurbliais (pvz., PFT Ritmo su antrinio
maišymo maišykle). Žarnų ilgis ne trumpesnis kaip 25 m, žarnos skersmuo 25-35 mm.
Reikiamas vandens kiekis, dengiant mašinomis, nustatomas slankumu.  200 ml paruošto
„DisboCRET®735 Nivellierschicht“ skiedinio užpilama ant lygaus pagrindo. Visiškai pasklidus
medžiagai, pamatuojamas pasklidusios „DisboCRET®735 Nivellierschicht“ masės skersmuo (cm). Kai
aplinkos temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 50%, jis turi būti apie 28 cm. Dydis gali
skirtis, nelygu aplinkos sąlygos ir pagrindo savybės. Vandens į skiedinio siurblį patiekti tiek, kad būtų
gautas lyginamasis slankumas. Kai skersmuo didesnis, vandens kiekį reikia mažinti, kai mažesnis –
didinti.
Keičiant vietą, taip pat nutraukus darbą, slankumą reikia nustatyti iš naujo.

Dėl per mažo vandens kiekio prastėja sklida ir atsiranda pūslių, kurios neigiamai veikia vėlesnes
dangas. Be to, prastėja tvirtumas. Kai vandens kiekis per didelis, atsiranda sluoksniavimasis dėl ko
paviršius būna mažiau tvirtas, tokius netvirtus sluoksnius reikia pašalinti mechaniškai.

Ne mažesnis kaip 1,5 mm, ne didesnis kaip 20 mm. Liejant ant anhidritinių  ir magnezitinių besiūlių
grindų bendrasis storis turi būti ne didesnis kaip 10 mm.

Sluoksnio storis
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Pagrindo paruošimas vėlesniems sluoksniams
Sukietėjusį „DisboCRET®735“ paviršių tinkamomis priemonėmis, pvz., smėliasrove arba šlifavimo
būdu paruošti taip, kad atitiktų dangai keliamus reikalavimus. Šlifuojant saugoti, kad paviršius
neužsipoliruotų. Kai grūdeliai stambūs, šlifuoti iš anksto (dažniausiai tą pačią dieną).
Norint nustatyti, ar galima dengti, visada reikia patikrinti sukibtį (turi būti ne mažesnė kaip 1,5 N/mm2),
taip pat drėgmę.

Pagrindo paruošimas prieš klojant dangas
Dengiama medžiaga pasklinda pati, todėl dažniausiai nereikia glaistyti arba šlifuoti.
„Disbocret®735“ nenaudoti kaip glaisto baigiamajam sluoksniui.

Sluoksnių sandara

Sausojo skiedinio apie 1,6 kg/mm/m2Sąnaudos

Esant +20°C temperatūrai, paruoštas skiedinys tinkamas dengti apie 30 min.Dengimo trukmė

Kai temperatūra +20°C, plytelėmis klojama po 6 val., garams nelaidžiomis dangomis maždaug po 3-5
d., difuzinėmis sistemomis po 1-2 d., kai danga pasiekia leistinus likutinės drėgmės ir sukibties
parametrus. Tai galioja išlyginamosioms dangoms iki 10 mm storio sluoksniui.
Kai danga storesnė, tankus pagrindas arba aplinkos temperatūra yra žemesnė, prastovos bus
ilgesnės. Maksimali prastova gali trukti iki 14 d..

Prastova tarp darbo ciklų

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 50%, mindžioti galima maždaug po 2 val.,
mechaninę apkrovą išlaiko maždaug po 2 d., visiškai sukietėja maždaug per 28 d. Kai temperatūra
žemesnė, džiūsta atitinkamai ilgiau. Patalpas, kur vyksta darbai, būtina vėdinti. Kol medžiaga kietėja
(esant +20°C temperatūrai, apie 2 val.), padengtą medžiagą  saugoti nuo drėgmės, saulės spindulių,
skersvėjų, šalčių ir aukštų temperatūrų (>25°C).

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Džiūvimo trukmė ir laikas, kada ant išlyginamojo sluoksnio galima dengti galutinę dangą priklauso nuo
sluoksnio storio, patalpos klimato ir grindų temperatūros. Kai santykinis oro drėgnumas didelis ir/arba
žema aplinkos temperatūra, džiūvimo trukmė yra ilgesnė, kai santykinis oro drėgnumas mažesnis ir/
arba aplinkos temperatūra aukštesnė, išlyginamasis sluoksnis išdžiūsta greičiau, atitinkamai greičiau
galima dengti galutinę dangą. 

Panaudotus įrankius iš karto po darbo nuplauti vandeniu. Sukietėjus medžiagai, įrankiai valomi tik
mechaniškai.

Įrankių plovimas

Nuorodos

■ 1-1206: degumo bandymas pagal DIN EN 13501-1, A2fl s1MPA NRW, ErvitteEkspertizė

Dirgina odą. Gali stipriai pažeisti akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Saugoti vaikams neprieinamoje
vietoje. Neįkvėpti dulkių. Dirbant mūvėti tinkamas pirštines, naudoti akių (veido) apsaugines
priemones. PRARIJUS, išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS Į AKIS, keletą minučių
kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją.
Sudėtyje yra portlandcemento.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Visiškai tušti maišai atiduodami perdirbimui. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti pagal šalyje
galiojančias teisės normas.

Atliekų tvarkymas

ZP1Giscode

Žr. saugos duomenis.
Dengiant medžiagą, laikytis „Disbon Bautenschutz“ dengimo nuorodų.

Išsamesni duomenys
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Standartas DIN EN 13813  „Išlyginamasis skiedinys, išlyginamosios masės ir išlyginamosios dangos:
jų savybės ir reikalavimai joms“ (2003 m. sausio mėn.) nusako reikalavimus  išlyginamajam skiediniui,
naudojamam patalpų grindų konstrukcijoms.
Produktai, atitinkantys aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu.

Disbon GmbH 
Roßdörfer g. 50, 

64372 Ober-Ramstadt 

07

DIS-735-010205

EN 13813: 2002
Cementinis skiedinys, pastatų išlyginamiesiems sluoksniams gaminti

 EN 13813:CT-A2fl s1-C25-F7

Reakcija į ugnį A2fl -s1

Koroziją sukeliančių medžiagų išskyrimas CT

Atsparumas nusidėvėjimui NPD

Gniuždomasis stipris C 25

Atsparumas lenkimui F 7

Sukibimas NPD

Atsparumas smūgiams NPD

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų neįmanoma aprašyti. Jeigu dengiate pagrindą, kuris čia
nepaminėtas, kreipkitės į Caparol technologus, kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią
konsultaciją.

Techninė konsultacija

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Klientų aptarnavimo centras
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