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Disbothan 221 Fugendicht
Elastingas siūlių hermetikas deformacijos veikiamoms aukštų
pastatų siūlėms ir stiklo sandarinimui.

Produkto aprašymas

Deformacijos veikiamoms siūlėms aukštybinėje statyboje.
Medinių, metalinių ir plastikinių langų užsandarinimas tarp stiklo ir rėmo, fasadų aptaisų siūlės,
prijungties prie durų ir langų siūlės.

Paskirtis

■ Elastingas.
■ Dažomas dispersiniais dažais, alkidinės ir akrilo dervos emalėmis DIN 52 452.
■ Atitinka standarto DIN 18 540-F reikalavimus  (Lauko sieno siūlių daugiaaukščiuose pastatuose

sandarinimas hermetikais) ir standarto DIN 18 545, 2 dalies, E reikalavimus (Įstiklinimo
sandarinimas sandarinimo medžiagomis).

■ Atsparus skiestam šarmui, druskų tirpalams ir vandeniniams valikliams.
■ Trumpą laiką atsparus mineralinėms alyvoms, kurui, augaliniam ir gyvuliniam aliejui bei riebalams.

Savybės

Poliuretano silikono derinysPagrindinė medžiaga

310 ml plastikinė tūtelė (12 vnt. kartoninėje dėžėje).Pakuotė/ indų talpa

Sendinta balta, pilka, tamsiai rudaSpalvos

Šviesios spalvos gali pakisti dėl įvairaus aplinkos poveikio (pvz. skysti arba dujiniai chemikalai, UV
spinduliai, aukšta temperatūra). Tačiau mechaninės ir techninės preparato funkcijos lieka nepakitusios,
išlieka ir apsauginės savybės.

Vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimtos gamintojo pakuotės tinkamumo trukmė 9 mėn. Sandėliavimo temperatūra iki 25°C.

Laikymas

■ Tankis: apie 1,30 g/cm3 

■ Leistina bendroji deformacija: iki 25%, neįskaitant siūlių pločio
■ Atsparumas sausai temperatūrai: nuo -40 °C iki +180 °C
■ Susitrauktis: apie 10 %
■ Siūlės plotis: iki 30 mm

Techniniai duomenys

Dengimas

Aliuminis, betonas, aukštos kokybės plienas, emalis, pluoštinis cementas, glazalis, stiklas, mediena,
keramika (medžiaga), klinkeris, smiltainis, natūralus akmuo, spalvotieji metalai, akytasis betonas,
polistireno putplastis, porcelianas, tinkas, kietasis PVC, fajansas, keramika (dirbiniai), cinkuotas
plienas, plytos.
Sandarinamieji paviršiai turi būti švarūs, sausi, išlaikantys apkrovas ir be sukibtį mažinančių dalelių.
Senus hermetikus visiškai pašalinti. Siūlių šonus nufrezuoti arba nušlifuoti, kad būtų galima pašalinti
įsiskverbusius hermetikų likučius.

Tinkami pagrindai
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Sugeriančius siūlių šonus gruntuoti „Disbothan 222 Fugenprimer“.
Sandarinamos siūlės apačią iškloti nesugeriančia, uždarų porų PE porolono virvele.
Siūlės plotis: sandarinamos siūlės apačia pagal DIN 18540. Sandarinant įstiklinimus, laikytis DIN
18545.

Pagrindo paruošimas

Medžiaga paruošta naudoti.Medžiagos paruošimas

Medžiagą tolygiai įterpti į siūlę. Medžiaga negali liestis su siūlės pagrindu. Paviršių, prieš susidarant
plėvelei,  išlyginti išlyginimo priemone suvilgytu įrankiu.

Dengimo būdas

Apie 100 ml/m, kai siūlės matmenys 10 x 10 mm. „Disbothan 222 Fugenprimer" apie 20 ml/m. Kiek
reikia tiksliai, apskaičiuoti, užsandarinus bandomąją siūlę.

Sąnaudos

Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra
Turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +40°C.

Dengimo sąlygos

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%, 1,5 mm storio sluoksnis džiūsta 24 val.
Grunto džiūvimo trukmė- 20-30 min.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Nuoroda: išdžiūvus, paviršių galima dengti dispersiniais dažais (prieš tai nuvalius sandarinimo
medžiagos paviršių sausu medvilniniu audiniu), alkidinės ir akrilinės dervos emalėmis (nereikia
nuvalyti). Vengti dažyti tempimui atsparias siūles.

Panaudoti įrankiai iškart plaunami „Disboxid 419 Verdünner“.Įrankių plovimas

Nuorodos

■ 6-1003, bandymas pagal DIN 18540-F
valstybinė medžiagų bandymų institucija, Darmstadt

■ 6-1004, bandymas pagla DIN 18545, T 2 E
valstybinė medžiagų bandymų institucija, Darmstadt

Ekspertizė

Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai praplauti vandeniu.
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
Saugos duomenų lapai teikiami profesionaliems meistrams pagal užklausimą.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip hermetikų
atliekas.

Atliekų tvarkymas

Žr. saugos duomenų lapus.
Naudojant medžiagą, laikytis „Disbon-Bautenschutz“ dengimo nuorodų.

Išsamesni duomenys

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
Faks. 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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