
Techninė informacija 480

Disboflex 480 Metallschutz
 Elastiška apsauginė metalo danga akrilato dispersijos pagrindu.

Produkto aprašymas

Plieninių konstrukcijų, skardinių stogų ir metalinių fasadų paviršių apsaugai. Netinka paviršiams, kurie
veikiami ilgalaikės drėgmės, pvz., cisternoms, rezervuarams, lietaus surinkimo vonioms.  Dengiant
„Disboflex 480 Metallschutz", dėl produkto didelio elastingumo, negalima jo dengti kitomis
medžiagomis.

Paskirtis

■ labai elastiškas ir gerai sukimba;
■ nereikia gruntuoti;
■ atsparus skiestoms mineralinėms rūgštims, šarmams ir druskos tirpalams;
■ medžiagoje nėra švino ir chromatų.

Savybės

Stirolio akrilato dispersijaPagrindinė medžiaga

15 l plastikiniai kibiraiPakuotė/indų talpa

šviesiai pilka (≈ RAL 7038)
Perkant 200 l ir daugiau ypatingus atspalvius galima užsakyti nuspalvinti gamykloje.
Dėl termoplastinių savybių „Disboflex 480 Metallschutz" labiau susitepa nei lakuoti paviršiai, todėl
paviršius geriausia dažyti tamsiais atspalviais.

Spalvos

šilko matiniaiBlizgesio laipsnis

Sausai, vėsiai, be ne šaltai.
Nepradaryta pakuotė galioja 4 metus.

Laikymas

■Tankis: apie 1,25 g/cm3 

■Kietųjų dalelių kiekis: apie 64 % masės
■Sausojo sluoksnio storis: apie 55 µm/100 ml/m2 

■Ribinis pailgėjimas pagal DIN 53504: apie 200 %

Techniniai duomenys

Dengimas

geležis, plienas, cinkuotas plienas, aliuminis ( tik ne anodinio oksidavimo danga), cinkas, gamykloje
padengta latakinė skarda, varis.
Pagrindas turi būti sausas, be dulkių, alyvos, riebalų, rūdžių ir be birių dalelių. Negalima dengti
bituminių ir turinčių minkštiklio apsauginių dažų sluoksnių. 

Tinkami pagrindai

Stogo nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 3%, nes neturi būti ant paviršiaus stovinčio vandens.

Gamyklose padengtų skardų paviršiaus sukibimą patikrinti, padengus bandomąjį plotą.
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Nuvalyti riebalus, tepalus ir kitus nešvarumus.

Geležis, plienas
nuo paviršių nuvalyti rūdis (pagal švarumo laipsnio standartą Sa2, St2 pagal DIN EN ISO 12944-4) ir
kruopščiai nuvalyti dulkes. Nuvalyti rūdis ir riebalus galima ir vandens srove su slėgiu (min. 600 bar).

Pagrindo paruošimas

Cinkas ir cinkuotas plienas
Nuvaloma amoniakiniu vilgalu ir sintetine abrazyvine kempine ( laikytis BFS atmenos Nr. 5 ir 22) arba
„Gescha MultiStar″su abrazyvine kempine. Smėliasrove.

Varis
valyti valikliu „Gescha Multistar” sumaišius santykiu 1:5 sintetine abrazyvine kempine.

Aliuminio paviršiai
nuvalomi nitroskiedikliu arba fosforo rūgštimi sintetine abrazyvine kempine (BFS Nr.6).

Gamyklose padengtos skardos 
Padengtos skardos (pvz. gofruota skarda) nuvalomos šarminiais valikliais  (pvz. SE1 Anlauger Fa.
Geiger) ir nuplaunamos aukšto slėgio vandens srove (min. 200 bar su rotaciniu antgaliu).

Medžiaga paruošta naudojimui. Prieš naudojimą gerai išmaišyti.Medžiagos paruošimas

Norint gauti tolygų paviršių, geriausia dengti purškimo būdu. Beoris purkštuvas 150 bar, purkštuko
dydis: 0,018–0,023 colių. Nedidelius plotus galima dengti teptuku arba voleliu. Naudojant kaip
apsaugą nuo korozijos, rekomenduojame paviršių dengti skirtingais atspalviais, taip išvengsite 
defektų.  
Dengiant stogo perėjimus, skardų sujungimo vietas ar pan. galima įterpti audinį „Disbon 8511 Vlies".
Prieš tai paviršių padengti apie 800 g/m² „Disboflex 480 Metallschutz", audinį įterpti taip, kad
nesusidarytų oro pūslės ir tuomet paviršių padengti  visiškai įsotinat. Tada pagrindą padengti dviem
sluoksniais kaip įprastai.

Dengimo būdas

1 darbo ciklas - ant paruošto, sauso pagrindo iškart dengti neatskiestą „Disboflex 480 Metallscutz". 
2 darbo ciklas - kai temperatūra yra 20°C galima paviršių dengti po 24 valandų.

Sluoksnių sandara

Norint gauti tinkamą apsaugą nuo korozijos reikia mažiausiai 640 ml/m2. Sausojo sluoksnio storis turi
būti 350 µm.
Sąnaudos vienam sluoksniui:
dengiant teptuku ar voleliu: 200 - 300 g/m² = 160 - 240 ml/m²
dengiant beoriu purkštuvu: 300 - 500 g/m² = 240 - 400 ml/m²

Sąnaudos

Medžiagos, oro ir pagrindo temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip 8°C ir ne aukštesnė kaip 55°C.
Santykinis oro drėgnumas neturi būti didesnis kaip 80 %.
Pagrindo temperatūra turi būti mažiausiai 3°C aukščiau rasos taško.

Dengimo sąlygos

kai oro temperatūra 20° C ir santykinis oro drėgnumas 60 %, pagrindas atsparus lietui tampa
maždaug po 3 val., po 24 val. vėl gali būti dengiamas. Visiškai sukietėja daugiau kaip po 2 savaičių.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

panaudoti įrankiai  iškart plaunami vandeniu.Įrankių plovimas

Nuorodos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo į
aplinką. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu vandens su muilu. PATEKUS Į AKIS: keletą
minučių atsargiai plauti vandeniu. Jei įmanoma išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti akis.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Perdirbimui atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės.
Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip dažų vandens pagrindu atliekos, sukietėję- kaip sukietėję
dažai arba buitinės atliekos.

Atliekų tvarkymas

tokiam produktui (Kat. A/i): 140 g/l (2007/2010). Šiame produkte yra nedaugiau kaip 30 g/l LOJ.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

M-DF 02Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Žiūrėti saugos duomenis.
Dirbant su produktu reikia laikytis Disbon pastatų apsaugos medžiagų dengimo nuorodų.

Išsamesni duomenys

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos
dengti.

Techninė konsultacija

Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius,
dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime atsižvelgdami į jūsų objektą.

Tel. 8 5 2602015
Faks. 8 5 2639283
El. paštas info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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