
Parkhaus-System OS 11 b Neu

CAPAROL Farben Lacke

Bautenschutz GmbH 

Werk 101799

Sistemos atmintine

Disboxid Parkhaus-System OS 11 b
Neu
Grindų dengimo sistema pagal Rili-SIB 2001 DAfStb ir ZTV-ING OS-F klasės
požeminių ir daugiaaukščių garažų stovėjimo aikštelių ir važiuojamosios
dalies paviršių apsaugos sistemoms.
Vieno sluoksnio sistema atmosferos veiksnių pažeistiemss ir važiuojamosios
dalies paviršiams dengti, užtaisanti dinaminius plyšius, kai temperatūra ne
žemesnė nei - 20°C, ir kaip galutinė danga, papildomai apsauganti nuo UV
spindulių poveikio.

Sistemos aprašymas

„Disboxid Parkhaus-System OS 11 b Neu“ – tai požeminių ir daugiaaukščių garažų grindų danga, kai
reikia užtaisyti dinaminius plyšius. Sistemos storis ≥ 4 mm, ją sudaro tokie sistemos produktai:

Įvadas

Sluoksnių sandara Produkto pavadinimas

Grunto sluoksnis Disboxid 460 EP-Ground

Drėgmei neatsparių pagrindų grunto sluoksnis Disboxid 462 EP-Siegel Neu

Plyšius užtaisantis tarpinis sluoksnis Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N

Dengiamasis sluoksnis Disboxid 923 PHS-Deckschicht N

Dengiamasis sluoksnis (negelsvėjantis) Disboxid 924 PHS-Versiegelung N

Horizontaliems daugiaaukščių ir požeminių garažų stovėjimo aikštelių ir važiuojamosios dalies
paviršiams viduje ir išorėje. Mineraliniams grindų paviršiams su paviršiniais įtrūkiais, taip pat
veikiamiems ir druskos tirpalų. Netinka paviršiams, kuriuos veikia ilgalaikė sunkaus transporto
apkrova.

Paskirtis

Disboxid 460 EP-Ground
Mažo klampumo, speciali 2 komponentų epoksidinė derva, visiškai patikima pagal Vokietijos statybinę
chemiją.
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Mažo klampumo, speciali 2 komponentų epoksidinė derva, visiškai patikima pagal Vokietijos statybinę
chemiją. Drėgmei neatspariems pagrindams.
Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N
Pigmentinis, labai tamprus, sklidus 2 komponentų poliuretanas, visiškai patikimas pagal Vokietijos
statybinę chemiją.
Disboxid 923 PHS-Deckschicht N
Pigmentinė, plastifikuota 2 komponentų epoksidinė derva. Atspari dilimui, paruošta dengti voleliu,
visiškai patikima pagal Vokietijos statybinę chemiją.
Disboxid 924 PHS-Versiegelung N
Pigmentinis, tąsiai tamprus, 2 komponentų poliuretanas, negelsvėjantis, su tirpikliais.

Pagrindinė medžiaga
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■ Disboxid 923 PHS-Deckschicht N: 
Blizgus.

■ Disboxid 924 PHS-Versiegelung N: 
Šilko matiškumo.

Blizgesio laipsnis

Techniniai duomenys

Disboxid 460 
EP-Ground

Disboxid 462
EP- Siegel Neu

Disboxid 921 **
PHS-Zwischenschicht
N

Disboxid 923
PHS-Deckschicht N

Disboxid 924
PHS-Versiegelung N

Tankis apie 1,1 g/cm3  apie 1,1 g/cm3  apie 1,2 g/cm3  apie 1,45 g/cm3  apie 1,45 g/cm3 

Maišymo santykis
Masė:
Kietiklis:

7 dalys
3 dalys

3 dalys
1 dalis

10 dalių
23 dalys

4 dalys
1 dalis

78 dalys
22 dalys

Sąnaudos Gruntavimas:
apie 300–500 g/m2 

Išlyginamasis
glaistas: apie 660 g/
mm/m2 + apie 1000
g/mm/m2  Disboxid
942 Mischquarz

Nubarstymas
smėliu: apie 800–
1.000 g/m2  
Disboxid 943
Einstreuquarz

Gruntavimas:
apie 300–500 g/m2 

Išlyginamasis
glaistas: apie 660 g/
mm/m2 

+ apie 1000 g/mm/
m2  Disboxid 942
Mischquarz

Nubarstymas
smėliu: apie 800–
1.000 g/m2 

Disboxid 943
Einstreuquarz

apie 2.000 g/m2 

+ 400 g/m2 

Disboxid 942
Mischquarz

Gausus nubarstymas:
apie 4–6 kg/m2  su
Disboxid 943
Einstreuquarz

apie 600–800 g/
m2 ****

apie 600–800 g/
m2 ****

Pagal šiurkštumo profilį
papildomai:

Priedas šiurkštumo
profiliui:
0,5 mm:
d z ***  0,2 kg/m2 

+ 20 % masės Disboxid
942 Mischquarz 1,0
mm:
d z *** 0,5 kg/m2 

+ 20 % masės Disboxid
942 Mischquarz

Dengimo trukmė*  apie 30 min. apie 30 min. apie 30 min. apie 30 min. apie 25 min.

Džiūvimo trukmė*
Dengiama
Mindoma
Išlaiko nedidelę mech.
apkrovą
Visiškai sukietėja

po 12-48val.
po 12 val.
–

per 7 dienas

po 8-24 val.
po 8 val.
–

per 7 dienas

po 9-24 val.
po 15 val.
–

per 7 dienas

po 20 val.
po 8 val.
po 3 dienų

per 7 dienas

po 24 val.
po 24 val.
po 3 dienų

per 7 dienas

Dengimo temperatūra:
žemiausia
aukščiausia

10 °C
30 °C

Sukimbamasis  stipris > 1,5 N/mm 2 

Šiurkštumas po dilimo 61 Skt. 66 Skt.

Dylamasis stiprumas (dilimas) (DIN EN 660-1) 0,1 g/2000 dvigubų
mostų

0,7 g/2000 dvigubų
mostų

Plyšių užtaisymo klasė IIT+V (-20°)

Sluoksnio storis ≥ 4 mm

*  Apytikriai duomenys, kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%.
** Laikytis priedo šiurkštumo profiliui pagal RiLi-SIB DAfStb.
*** Priedas sluoksnio storiui.
**** Dengiamojo sluoksnio kiekis priklauso nuo pagrindo šiurkštumo, vyraujančios temperatūros, dengimo būdo ir pasirinkto įrankio.
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Produktas Pakuotė Spalva

Disboxid 460 EP-Ground 25 kg pakuotė:
17,5 kg skardinė statinaitė (masė)
7,5kg skardinis kibiras (kietiklis)
600 kg pakuotė:
210 kg statinė (masė) 2x
180 kg statinė (kietiklis) 1x

Skaidri

Disboxid 462 EP-Siegel Neu 25 kg pakuotė:
18,75 kg skardinė statinaitė (masė)
6,25 kg skardinis kibiras (kietiklis)
800 kg pakuotė:
200 kg statinė (masė) 3x
200 kg statinė (kietiklis) 1x

Skaidri

Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N 30 kg pakuotė:
9 kg skardinė statinaitė (masė)
21 kg skardinis kibiras (kietiklis)

Žvyro pilkumo

Disboxid 923 PHS-Deckschicht N 32,5 kg pakuotė:
26 kg skardinė statinaitė (masė)
6,5 kg skardinis kibiras (kietiklis)

Žvyro pilkumo,
ypatingos spalvos
pagal užsakymą

Disboxid 924 PHS-Versiegelung N 32,5 kg pakuotė:
25,35 kg skardinė statinaitė (masė)
7,15 kg skardinis kibiras (kietiklis)

Žvyro pilkumo,
ypatingos spalvos
pagal užsakymą

Pakuotės dydis/spalva

Nuoroda: veikiant ultravioletiniams spinduliams ir kitiems atmosferos veiksniams, gali pakisti spalva ir
imti kreidėti (išskyrus „Disboxid 924 PHS-Versiegelung N“). Dėl 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 funkcinėms savybėms tai įtakos neturi.
Laikytis „Disboxid Parkhaus-Systeme“ valymo ir priežiūros nuorodų.

Produktas Laikymo
sąlygos

Trukmė

Disboxid 460 EP-Ground Vėsiai,
sausai,
bet ne
šaltyje

12 mėn. gamintojo
pakuotėje

Disboxid 462 EP-Siegel Neu Vėsiai,
sausai,
bet ne
šaltyje

12 mėn. gamintojo
pakuotėje

Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N Vėsiai,
sausai,
bet ne
šaltyje

12 mėn. gamintojo
pakuotėje

Disboxid 923 PHS-Deckschicht N Vėsiai,
sausai,
bet ne
šaltyje

12 mėn. gamintojo
pakuotėje

Disboxid 924 PHS-Versiegelung N Vėsiai,
sausai,
bet ne
šaltyje

12 mėn. gamintojo
pakuotėje

Laikymas

Kai temperatūra žemesnė, prieš dengiant, produktą palaikyti  20°C temperatūroje.

Dengimas

Visi mineraliniai pagrindai – išorėje ir viduje. Pagrindas turi išlaikyti apkrovą, būti stabilios formos,
tvirtas, be birių dalelių, nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų ir kitų sukibtį
mažinančių dalelių.
Patikrinama, ar cementinės, plastiku pagerintos išlyginamosios masės dera su šia medžiaga.
Padengiamas bandomasis plotas.
Pagrindo paviršiaus sukimbamasis stipris turi būti vidutiniškai 1,5 N/mm2, mažiausias dydis turi būti ne
mažesnis kaip 1,0 N/mm2.
Pagrindo drėgmė turi būti pasiekusi pusiausvyrą:
betono ir cementinės išlyginamosios dangos iki 4 % masės.
Dengiant „Disboxid 460 EP-Ground“, pagrindas turi būti izoliuotas nuo kylančios drėgmės.

Tinkami pagrindai



Parkhaus-System OS 11 b Neu

Pagrindas specialiomis priemonėmis pvz., šratasvaide arba frezomis paruošiamas taip, kad atitiktų
keliamus reikalavimus.
Pagrindo išdaužos ir trūkumai sulig paviršiumi užtaisomi „Disbocret®-PCC-Mörtel“ arba „Disboxid EP-
Mörtel“.

Pagrindų paruošimas

„Disboxid 460 EP-Ground“ arba „Disboxid 462 EP-Siegel Neu “
Į pagrindinę masę supilamas kietiklis ir lėtaeigiu maišytuvu (iki 400 apsis/min.) maišoma tol, kol
gaunamas vienalytis mišinys. Perpilama į kitą indą  ir dar kartą gerai išmaišoma.  
„Disboxid  921 PHS-Zwischenschicht N“
Į pagrindinę masę supilamas kietiklis ir lėtaeigiu maišytuvu (iki 400 apsis/min.) maišoma tol, kol
gaunama tolygi spalva. Perpilama į kitą indą  ir dar kartą gerai išmaišoma. Perpylus lėtai plona srovele
beriamas smėlis. Ant paviršių su nuolydžiu arba vertikalių paviršių (rampų, bordiūrų, statramsčių),
priklausomai nuo nuolydžio, įpilti 1-5% masės „Disboxid 952 Stellmittel“.
 
„Disboxid 923 PHS-Deckschicht N“ ir „Disboxid 924 PHS-Versiegelung N“
Prieš sumaišant abu komponentus, pirmiausia išmaišoma pagrindinė masė. Kietiklis supilamas į
pagrindinę masę ir lėtaeigiu maišytuvu (iki 400 apsis/min.) maišoma tol, kol gaunama tolygi, vienoda
spalva. Perpilama į švarų indą  ir dar kartą gerai išmaišoma.

Paruošimas

Grunto sluoksnis
Sugeriantys mineraliniai pagrindai
Sumaišytą „Disboxid 460 EP-Ground“ užpilti ant paviršiaus ir tolygiai paskirstyti gumine braukle. Kad
nebūtų blizgių vietų, išlyginti vidutinio plauko voleliu arba lakavimo šepečiu.
Sąnaudos: 
„Disboxid 460 EP-Ground“ apie 300-500 g/m2

Sugeriantys mineraliniai, drėgmei neatsparūs pagrindai
Naudoti „Disboxid 462 EP-Siegel Neu“, kaip aprašyta aukščiau.
Sąnaudos:
„Disboxid 462 EP-Siegel Neu“ apie 300-500 g/m2

Šviežias grunto sluoksnis tolygiai nubarstomas „Disboxid 943 Einstreuquarz“. Sukietėjus gruntui,
perteklinis smėlis pašalinamas.
Sąnaudos:
„Disboxid 943 Einstreuquarz“ apie 800 g/m2.

Išlyginamasis glaistas (pagal poreikį)
Šiurkštūs, porėti pagrindai nugruntavus išlyginami išlyginamuoju glaistu (sluoksnio storis 0,5-2,0 mm).
Sąnaudos:
„Disboxid 462 PHS-Ground“
arba
„Disboxid 460 EP-Ground“  apie 660 g/mm/m2

„Disboxid 942 Mischquarz“ apie 1000 g/mm/m2

Išlyginamasis glaistas tolygiai nubarstomas „Disboxid 943 Einstreuquarz“. Sukietėjus išlyginamajam
glaistui, perteklinis smėlis pašalinamas.
Sąnaudos:
„Disboxid 943 Einstreuquarz“ apie 800-1000 g/m2

 
Tarpinis sluoksnis
„Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N“ tolygiai dengiamas ebonitine braukle ir po 10 min. iš tarpinio
sluoksnio skersai išilgai dygliuotuoju voleliu pašalinamas oras. Reikia laikytis priedų šiurkštumo
profiliui.
Sąnaudos:
„Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N“ apie 2000 g/m2

„Disboxid 942 Mischquarz“ apie 400 g/m2

 
Nubarstymas
„Disboxid 943 Einstreuquarz“ gausiai, apie 4-6 kg/m2

Priedai šiurkštumo profiliui:
0,5 mm: dz 0,2 kg/m2

1,0 mm: dz 0,5 kg/m2

Šitas sąnaudas, priklausomai nuo šiurkštumo profilio, įskaitant 20% masės „Disboxid 942
Mischquarz“ reikia įskaičiuoti papildomai.
 
Dengiamasis sluoksnis
„Disboxid 923 PHS-Deckschicht  N“ arba „Disboxid 924 PHS-Versiegelung N“ ant nubarstyto dylamojo
sluoksnio guminiu glaistikliu paskirstomas priešpriešais ir vidutinio plauko voleliu išlyginama kryžmai.
Dengiant „Disboxid 924 PHS-Versiegelung N“,  naudoti tirpikliams atsparius įrankius.
Sąnaudos:
„Disboxid 923 PHS-Deckschicht N“ apie 600-800 g/m2

„Disboxid 924 PHS-Versiegelung N“ apie 600-800 g/m2

Ženklinimas
Automobilių stovėjimo vietai arba linijoms ir simboliams paženklinti, ant viršutinio sluoksnio dengiama
„Disbothan 885 PU-Color“. Informaciją apie naudojimą ir sąnaudas rasite techninėje informacijoje Nr.
885.

Sluoksnių sandara

Nuoroda: jungtys prie konstrukcinių dalių sutvarkomos kaip išraitos (žr. 1 ir 2 pav.). Siūles grindyse
formuojamos, kaip parodyta 3 arba 4 pav.
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1 pav.
Prijungtis prie kylančių konstrukcinių elementų
išraita.
1- betoninė plokštė,
2- išraita iš „Disboxid 438 EP-Spachtel“ arba
„Disboxid EP-Mörtelbelag“,
3- „Disboxid Parkhaus-System“ sluoksnis.

2 pav.
Prijungtis prie kylančių konstrukcinių elementų
išraita su suformuota siūle.
1- betoninė plokštė,
2- išraita iš „Disboxid 438 EP-Spachtel“ arba
„Disboxid EP-Mörtelbelag“,
3- „Disboxid Parkhaus-System“ sluoksnis,
4- siūlės sandarinimas „Disbothan
240 PU-Dichtstoff“.

3 pav.
Siūlių formavimas grindų paviršiuje. Siūlių
matmenys ir suformavimas pagal IVD atmeną Nr.
1.
1- „Disboxid Parkhaus-System“ sluoksnis,
2-„Fugenfüllprofil“ siūlių profilis,
3- siūlių sandarinimas „Disbothan 240 PU-
Dichtstoff".

4 pav.
Siūlių formavimas grindų paviršiuje pagamintais
siūlių profiliais.
1- pagamintas siūlių profilis,
2- „Disboxid 438 EP-Spachtel“ arba „Disboxid EP-
Mörtel“,     
3- „Disboxid Parkhaus-System“ sluoksnis.

Prastova tarp grunto ir tarpinio sluoksnio dengimo, kai temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas
60%, turi būti ne trumpesnė kaip 8-12 val. ir ne ilgesnė kaip 24 val., tarp tarpinio sluoksnio ir dylamojo
sluoksnio – ne trumpesnė kaip 10 val. ir ne ilgesnė kaip 24 val., o tarp dylamojo sluoksnio ir
dengiamojo/galutinio sluoksnio – ne trumpesnė kaip 10 val. ir ne ilgesnė kaip 24 val.

Prastova tarp darbo ciklų

Aplinkos, pagrindo ir medžiagos temperatūra: 
10°C-30°C.
Santykinis oro drėgnumas negali būti didesnis nei 80 %. Dirbdami, kintant temperatūrai, stebėkite
rasos taško temperatūrą.

Dengimo temperatūra

Nuoroda: esant žemesnei pagrindo, aplinkos ar medžiagos temperatūrai  sąnaudos gali padidėti apie
200–300 g/m2 . 

Kai temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas 60%, mindžioti galima po 24 val., po maždaug 3 d.
išlaiko nedidelę mechaninę apkrovą, o po 7 d. visiškai sukietėja.
Kai temperatūra žemesnė, džiūsta ilgiau (esant 10°C, atspari mindymui maždaug po 48 val.), kai
aukštesnė, džiūsta greičiau (esant 30C°, atspari mindymui maždaug po 16 val.). Kietėjant (maždaug
24 val. kai temperatūra 20°C), padengtą medžiagą saugoti nuo drėgmės, kitaip gali atsirasti paviršiaus
pažaidų ir pablogėti sukibtis.

Džiūvimo trukmė

Panaudoti įrankiai arba prieš ilgesnę pertrauką iškart  plaunami tinkamu skiedikliu (žr. lentelę).Įrankių plovimas

Produktas Skiediklis

Disboxid 462
Disboxid 923
Disboxid 460

Disboxid 419 Verdünner

Disboxid 921
Disboxid 924

Disbocolor 499 Verdünner
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Nuorodos

Nuorodos dėl pavojingumo  ir saugos taisyklės, Giscode ir atliekų tvarkymas, taip pat LOJ ir CE
ženklinimas, žr. atskirus sistemos komponentus.
Laikytis techninių informacijų nuorodų:
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N
Disboxid 923 PHS-Deckschicht N
Disboxid 924 PHS-Versiegelung N

Įvadas

Aktuali informacija pateikiama pagal užklausimą.Ekspertizė

Laikytis bendrųjų valymo ir priežiūros rekomendacijų „Disbon“ daugiaaukščių garažų dangoms.
Priežiūros rekomendacijas galima gauti „Disbon“ klientų aptarnavimo centre.

Valymas ir priežiūra

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

Išsamesnė informacija

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.p.: info@caparol.lt
www.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


