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Disbofug 225 E.MI Acryl
Plasto-elastinis  hermetikas vandeninės akrilo dispersijos
pagrindu. TÜV kenksmingų medžiagų kontrolė ir priežiūra pagal
AgBB-schemą, atitinka ISO 11600 -F-12,5 P

Produkto aprašymas

Sujungiamosioms durų, langų rėmų, palangių, įmontuojamų baldų, karkasinių sienų ir apkalų siūlėms.
Jei nėra pastovios drėgmės, galima naudoti ir išorėje.
 

Paskirtis

Patikrinta pagal AgBB kontrolės kriterijus, taikomus statybinių produktų, naudojamų patalpoje, LOJ
išsiskyrimo kontrolei. AgBB (Statybos produktų kenksmingumo sveikatai vertinimo komisija) naudoja
vertinimo schemą, priimtą aplinkos ir sveikatos apsaugos įstaigų dėl statybinių medžiagų naudojimo
srityse, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, pvz., viešosioms patalpoms.

■ Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių.
■ TÜV kenksmingų medžiagų kontrolė ir priežiūra.
■ Elastiškas.
■ Atsparus ultravioletiniams spinduliams, atmosferos veiksniams.
■ Galima dengti visomis „Caparol" dispersinėmis dangomis pagal DIN 52 452 standartą.

Savybės

vandeninė akrilo dispersijaPagrindinė medžiaga

300 ml kapsulė ( dėžėje 20 vnt.), 400 ml, 600 ml maišeliai (dėžėje 12 vnt.).Pakuotė/ indų talpa

■ 300 ml kapsulė: balta, juoda, pilka, ruda.
■ 400 ml, 600 ml maišeliai: balta.

Spalvos

Vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimtos gamintojo pakuotės tinkamumo trukmė 24 mėn.

Laikymas

■ Tankis: apie 1,57 g/cm3 

■ Leistina bendroji deformacija: iki 15 %, neįskaitant siūlių pločio
■ Atsparumas sausai temperatūrai: nuo - 25°C iki 80°C
■ Susitrauktis: iki 15 % (masės nuostolis pagal ISO 10563)
■ Siūlės plotis: iki 30 mm

Techniniai duomenys

Dengimas

Aliuminis, betonas, pluoštinis cementas, mediena, kietasis PVC, klinkeris, smiltainis, polistireno
putplastis, akytasis betonas, tinkas, plytos, cinkuotas plienas, gipso plokštės.

Tinkami pagrindai

Sandarinamieji paviršiai turi būti švarūs, sausi, išlaikantys apkrovas ir be sukibtį mažinančių dalelių.

Siūlę ar sandarinamos siūlės apačią iškloti nesugeriančia, uždarų porų porolono virvele.Pagrindo paruošimas
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Siūlės pločio santykis: sandarinamos siūlės apačia 1:1, kai plyšių plotis < 10 mm, kai plyšių plotis > 10
mm sandarinamos siūlės apačia nustatoma pagal DIN 18540.
Sugeriančių ar porėtų pagrindų paviršius užtepti atskiestu hermetiku.
Maišymo santykis: 1 dalis „Disbofug 225" : 1 - 4 dalys vandens.

Medžiaga paruošta naudoti.Medžiagos paruošimas

Medžiagą tolygiai, be oro burbuliukų įterpti į siūlę. Paviršių, prieš susidarant
plėvelei, išlyginti vandeniu suvilgytu įrankiu.

Dengimo būdas

Apie 100 ml/m arba 30 lfm/ kapsulės, kai siūlės matmenys 10 x 10 mm. 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.

Išdžiūvus, paviršių galima dengti „Caparol" dispersiniais dažais.
Kai vis dėlto išimtiniais atvejais tenka dažyti elastingą sandarinimo medžiagą, galima tikėtis, kad dažų
sluoksnyje  atsiras kapiliarinių įtrūkių. Dėl to nurodoma, kad reikia viską gerai apsvarstyti (BFS atmena
Nr. 23).

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudoti įrankiai iškart plaunami vandeniu.Įrankių plovimas

Nuorodos

Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu.
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.

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 „Caparol 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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