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Disbon 385 PU-PremiumSchicht
Betirpiklinė elastinga pigmentuota dvikomponentė

poliuretaninė danga, skirta vidaus patalpoms. Mažina

žingsnių keliamą triukšmą, negelsta

Produkto aprašymas

Mineraliniams grindų ir kietojo asfalto vidaus paviršiams, veikiamiems vidutinės - didelės mechaninės
apkrovos, kaip antai: laukiamieji, ligoninės, vaikų darželiai, dienos centrai, mokyklos, dangos, ant kurių
gali būti važinėjama oru pripučiamais ratais.

Paskirtis

■ Minimalizuotas išskiriamų lakiųjų organinių junginių kiekis
■ Atspari UV ir negelsta
■ Atspari chemikalams
■ Elastinga
■ Mažina žingsnių keliamą triukšmą
■ Statiškai uždengia plyšius

Savybės

Dvikomponentis poliuretanas, be tirpiklių pagal „Deutsche Bauchemie” (Vokietijos statybinę chemiją).Pagrindinė medžiaga

30 kg pakuotės (masė: 21,6 kg skardinė statinaitė, kietiklis: 8,4 kg skardinis kibiras)Pakuotė/indų talpa

Artima RAL 7032 (žvyro pilkumo), artima RAL 7035 (šviesiai pilka).

Kiti atspalviai pagal užsakymą.

Spalvos

Dėl organinių dažančių medžiagų (kavos, raudonojo vyno, lapų)  bei įvarių chemikalų (dezinfekavimo
priemonių, rūgščių) poveikio danga gali pakeisti atspalvį. Veikiant apkrovai, paviršius gali susibraižyti.
Funkcinės dangos savybės dėl to nenukenčia.

BlizgiBlizgesio laipsnis

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.Laikymas

Produkto, laikomo nepraimtoje gamintojo pakuotėje, tinkamumo naudoti trukmė - mažiausiai 9
mėnesiai. Kai sandėliuojama žemoje temperatūroje, prieš dengiant, produktą reikia palaikyti 20°C
temperatūroje.

■ Plyšių  uždengimas pagal DIN EN 1062, 7 dalį: apie 1mm (sunaudojant 2,5 kg/m2).Techniniai duomenys

■ Tankis: apie 1,4 g/cm3 

■ Sausojo sluoksnio storis: apie 70 µm/100 g/m2 

■ Nusidėvėjimas pagal Taberį (CS 10/1000 U/1000 g): 46 mg/30 cm2 

■ Kietumas pagal Shore (A/D): apie D 35
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Atsparumas chemikalams pagal DIN EN ISO 2812-3:2007, esant 20°C

7 dienos

Tyrimo grupė 5b: mono- ir daugiaatomiai alkoholiai (išskyrus
metanolį), glikolio eteriai

+ / -

Tyrimo grupė 9: neorganinių rūgščių (karbono rūgštis) vandeniniai
tirpalai iki 10%, taip pat jų druskos (vandeniniame tirpale)

+ (V)

Tyrimo grupė 10: mineralinės rūgštys iki 20%, taip pat jų druskos
vandeniniame tirpale (pH <6), išskyrus vandenilio fluorido rūgštį ir
oksiduojančias rūgštis bei jų druskas

+ (V)

Tyrimo grupė 11: neorganiniai šarmai ir neorganinės šarmiškai
hidrolizuojančios druskos vandeniniame tirpale (pH < 8), išskyrus
amoniako tirpalus ir oksiduojančius druskų tirpalus (pvz.
hipochloritas)

 + 

Etanolis 50 % + / -

Amoniakas 25 % + (V)

Natrio hidroksidas 50 %  + 

Natrio hidroksidas 50 % + (V)

Citrinų rūgštis 10 %  + 

Distiliuotas vanduo  + 

Kava + (V)

Kola + (V)

Raudonasis vynas + (V)

Ženklų paaiškinimas: + = atspari, +/- = santykinai atspari, V = blunka

Atsparumas chemikalams

Dengimas

Mineraliniai pagrindai ir asfaltas vidaus patalpose

Pagrindas turi būti sausas, išlaikantis apkrovą, stabilios formos, tvirtas, be birių dalelių, nedulkėtas,
neriebaluotas, nealyvuotas, be gumos nuotrynų ir kitų sukibtį mažinančių dalelių.
Pagrindo gniuždomasis stipris turi būti > 25 N/mm2.

Pagrindo paviršiaus tempiamasis stipris turi būti vidutiniškai 1,5 N/mm2. Mažiausia atskira vertė turi
būti ne mažesnė kaip 1,0 N/mm2. Pagrindai turi būti tolygiai išdžiuvę:
betonas ir cementinė išlyginamoji danga - iki 4 % masės (CM metodas).
Bandymų metodai nurodytoms vertėms pagal Vokietijos gelžbetonio komiteto (DAfStb) remonto
direktyvą, 3 dalį.

Jei yra drėgmės kaupimosi tikimybė, būtina gruntuoti beporiu gruntu „Disboxid 420 E.MI Primer“ arba
„Disboxid 462 EP-Siegel Neu“.
Tokiu atveju pagrindo paviršiaus tempiamasis stipris turi būti vidutiniškai 2,0 N/mm2. Mažiausia atskira
vertė turi būti ne mažesnė kaip 1,5 N/mm2.
Kietojo asfalto dangos turi būti < IC 15 kietumo klasės ir neturėtų deformuotis prie duotų temperatūros
sąlygų ir veikiant mechaninei apkrovai. 

Jei pagrindai kitokie, būtina konsultuotis su „Disbon“ darbuotojais.

Tinkami pagrindai

Pagrindas turi būti lygus, nuolydis neturi viršyti 1%, antraip nebus įmanoma medžiagos padengti
reikiamo storio sluoksniu.

Cementinį pagrindą nuvalyti šratinių abrazyvų srove ir kartu nusiurbti. Vidutinio tvirtumo sluoksnių
nudilimo laipsnis priklauso nuo slėgio ir šratų rūšies bei kiekio. Šlifuoti leidžiama tik nedidelius
paviršius (briaunas), išskyrus deimantiniais šlifavimo diskais šalinamus netvirtus sluoksnius.
Laikytis  BEB darbo blanko KH-0/U* ir BEB darbo blanko KH 3*, taip pat Vokietijos gelžbetonio
komiteto direktyvos „Betoninių konstrukcijų apsauga ir remontas“ 2 dalies, 2.5 lentelės.
 
Senus, neatšokusius dvikomponenčius sluoksnius kruopščiai nuvalyti, po to nušlifuoti arba apdoroti
smėliasrove iki matiškumo (iki pabalimo nuo apkrovos), kad ant apdorojamo paviršiaus neliktų
atsiskiriančių dalelių, priežiūros priemonių arba pan. 
Pagrindo išdaužas ir įtrūkius užpildyti sulig paviršiumi „Disbocret®-PCC-Mörtel“ arba „Disboxid EP-
Mörtel“ skiediniais.
Prieš dengiant galutinę dangą ir padengus, aplinkoje nenaudoti silikoninių medžiagų, nes jos gali
sukelti defektų paviršiuje.
 
* Federalinė išlyginamųjų dangų ir paklotų asociacija, 53842 Troisdorfas Oberlaras

Pagrindo paruošimas
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Komponentą A (pagrindinę masę) išmaišyti, supilti komponentą B (kietiklį) ir intensyviai maišyti
lėtaeige maišykle (iki 400 aps./min.), kol spalva pasidarys vientisa, tolygi. Perpilti į švarų indą ir dar
kartą gerai išmaišyti (nedengti iš originalios talpos).
Prireikus galima į „Disbon 385 PU-PremiumSchicht“ įmaišyti  iki 2 % masės dalies „Disbon 913 PU-
Stellmittel“, kuris suteiks produktui tiksotropinių savybių. Kai nuolydis 2%, pakanka įmaišyti apie 0,5%,
tačiau šis priedas gali pakenkti produkto sklidai ir paviršiaus vaizdui.

Medžiagos paruošimas

Pastaba: Norint suteikti „Disbon 385 PU-PremiumSchicht“ tiksotropinių savybių, naudoti išimtinai tik
„Disbon 913 PU-Stellmittel“ priedą, nes kiti produktai gali pakenkti kietėjimo procesui.

Komponentas A (pagrindinė masė): komponentas B (kietiklis) =  72 : 28 masės dalysMaišymo santykis

Specialia braukle (pvz., ebonitine dantytąja brauke).Dengimo būdas

Pastaba: dengiant dantytąja braukle su pasirinktais trikampiais dantimis, sąnaudos gali skirtis.

Gruntinis sluoksnis
1. Mineralinius pagrindus nugruntuoti „Disboxid E.Mi Primer“ užpildant poras. Sumaišytą medžiagą
užpilti ant paviršiaus ir lėtai tolygiai paskirstyti gumine šluotele, guminiu plokščiuoju šepečiu braukant
priešpriešais, kad užsipildytų poros. Siekiant išvengti blizgių vietų susidarymo, paskirstytą medžiagą
skersai išilgai tolygiai pavoluoti vidutinio ilgio plauko voleliu. Stipriai įgeriančius pagrindus (kai
nesusidaro uždaros grunto plėvelės) reikia gruntuoti antrą kartą, kad būtų uždarytos poros.
2. Vidaus patalpose esantį kietąjį asfaltą gruntuoti „Disbon 385 PU-PremiumSchicht“ kietos gumos
stūmikliu arba braukle, taip, kad būtų uždarytos poros. Šiurkštų, porėtą asfalto pagrindą išlyginti
 išlyginamuoju glaistu iš
„Disbon 385 PU-PremiumSchicht“: 1 svorio dalis
„Disboxid 942 Mischquarz“: 0,5 svorio dalies

Nelygumus užlyginantis glaistas
Kad būtų išlyginti paviršiaus nelygumai > 1 mm (išmatavus specialiu metodu*), reikia nuglaistyti
nelygumus užlyginančiu glaistu.

Glaistą paruošti iš:
„Disboxid 420 E.MI Primer“: 1 svorio dalis 
„Disboxid 942 Mischquarz“: 0,75 dalies
„Disboxid 943 Einstreuquarz“: 0,75 dalies

Glaistą užpilti ant nugruntuoto paviršiaus. Mentele (iki 60 mm pločio metaline braukle)
tolygiai paskirstyti,  užlyginant nelygumus.
*Kvarcinio smėlio metodas pagal Vokietijos gelžbetonio komiteto (DAfStb), remonto direktyvos 3 dalį:
nelygumų nustatymas.

Išlyginamasis sluoksnis
Norint, kad grindų paviršiaus apdaila būtų lygi, reikia išlyginti pagrindą. Sumaišytą medžiagą užpilti ant
nugruntuoto paviršiaus ir tolygiai paskirstyti ebonitine braukle (trikampiai dantys 4 mm). Maždaug po
10 min. prastovos dygliuotu voleliu skersai išilgai voluojant pašalinti orą.
 Sąnaudos:
„Disboxid 420 E.MI Primer“: apie 800 g/m2,
„Disboxid 942 Mischquarz“: apie 800 g/m2 .

Sluoksnių sandara

Pastaba: išlyginamojo sluoksnio nebarstyti smėliu!

Dengiamasis sluoksnis
Sklidi, lygi paviršiaus danga
„Disbon 385 PU-PremiumSchicht“, laikantis dengimo instrukcijoje nurodytų terminų, užpilti ant
išlyginamojo sluoksnio ir tolygiai paskirstyti ebonitine dantytąja braukle.  Jeigu išlyginamasis sluoksnis
prastovėjo ilgiau nei nurodyta instrukcijoje, jį reikia pašlifuoti. Svarbu, kad nušlifuotas pagrindas nebūtų
naudojamas.
Padengta sklidžioji danga po maždaug 10 min. prastovos  skersai išilgai pavoluojama dygliuotuoju
voleliu, pašalinant iš jos orą.

Paviršių apdaila
„Disboxid 948 Color-Chips“ pabarstus įbarstyti į šviežią dangą ir, išdžiūvus, padengti ją „Disbopur 458
PU-AquaSiegel“ sluoksniu lygiai, taip pat galima įmaišyti iki 3 % slidumą mažinančio produkto „Disbon
947 SlideStopFine“.
Kaip alternatyvą galima naudoti „Disbon HS 8255 FastChips“ be papildomos galutinės dangos.

„Disbopur 458 PU-AquaSiegel“ nenaudoti zonose, kurias veikia intensyvi kėdžių ratukų apkrova. Ten,
kur veikia stipri mechaninė apkrova, naudoti kilimėlius.
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Gruntinis sluoksnis ant mineralinių pagrindų
Disboxid 420 E.MI Primer apie 0,3-0,4 kg/m²

Gruntinis sluoksnis ant asfalto 
Disbon 385 PU-PremiumSchicht apie 1,3 kg/mm/m²

Nelygumus užlyginantis glaistas
Kai nelygumų gylis nuo 1,0 mm

Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz

apie 0,66 kg/mm/m²
apie 0,5 kg/mm/m²
apie 0,5 kg/mm/m²

Nelygumus užlyginantis glaistas ant asfalto

Disbon 385 PU-PremiumSchicht
Disboxid 942 Mischquarz

apie 1,3 kg/mm/m²
apie  0,6 kg/mm/m2 

Išlyginamasis sluoksnis

Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 942 Mischquarz

apie  0,8 kg/m2 

apie  0,8 kg/m2 

Sklidi, lygaus paviršiaus danga

Apie 2 - 3 mm storio sluoksnis (brauklė su 6 - 8 mm trikampiais dantimis)*

Disbon 385 PU-PremiumSchicht apie 2,4 - 3,5 kg/m2 

Paviršių apdaila

Pabarstai
Disboxid 948 Color-Chips arba
Disbon HS 8255 FastChips

apie 30 g/m2 

apie 30 g/m2 

Matinė galutinė danga
Disbopur 458 PU-AquaSiegel apie 130 g/m2 

Slidumą mažinanti, matinė galutinė danga
Disbopur 458 PU-AquaSiegel
Disbon 947 SlideStop Fine

apie 130 g/m2 

apie 4 g/m2 

Sąnaudos

 *Čia pateikiamos rekomendacijos. Brauklės dantų dydis parenkamas atsižvelgiant į brauklės dylamąjį
stiprumą, temperatūrą, užpildymo laipsnį ir pagrindo nelygumus.
Galutinės dengiamosios dangos ant užbarstytų sluoksnių sąnaudos priklauso nuo temperatūros
poveikio, dengimo būdo, įrankio ir pabarstų medžiagos. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti
 padengus bandomąjį plotą.

Kai temperatūra 20°C ir santykis oro drėgnumas 60%, paruošto (sumaišyto) produkto tvermės trukmė
- apie 40 min.
Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė – pailgina produkto tvermės trukmę.

Dengimo trukmė

Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra
Ne žemesnė kaip 15°C ir ne aukštesnė kaip 25°C.
Santykinis oro drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 70%. Pagrindo temperatūra visada turi būti bent
3°C aukštesnė už rasos taško temperatūrą.

Dengimo sąlygos

Prastovos laikas tarp atskirų darbo ciklų, gruntinio sluoksnio ar nelygumus užlyginančio glaistymo iki
dengimo „Disbon 385 PU-Premium Schicht”,  kai temperatūra 20°C, turi būti ne trumpesnis kaip 12
val. ir ne ilgesnis kaip 24 val. Kai prastova užsitęsia ilgiau, paviršių prieš dengiant reikia pašlifuoti.

Prastova tarp darbo ciklų

Padengtą „Disbon 385 PU-PremiumSchicht“ dangą vėl dengti kitu sluoksniu galima ne anksčiau kaip
po 20 val., vėliausiai  po 48 val. Kai temperatūra aukštesnė, nurodyta trukmė sutrumpėja, o kai
žemesnė – pailgėja.

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas 60%, paviršių galima mindyti ir dengti kitu sluoksniu
maždaug po 20 val., visiškai sukietėja ir išlaiko mechaninę apkrovą maždaug po 7 d. Kai temperatūra
žemesnė -  atitinkamai ilgiau. Kietėjant, padengtą medžiagą reikia apsaugoti nuo drėgmės, kitaip gali
atsirasti paviršiaus pažaidų ir sumažėti sukibtis.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Priklausomai nuo oro cirkuliacijos lygio, ilgainiui gali atsirasti specifinis medžiagos kvapas.

Pastaba: „Disbon 385 PU-PremumSchicht"  sukuria spindintį paviršių, todėl visi defektai, nelygumai yra
labai matomi ir jų sunku išvengti, ypač pasirinkus intensyvius atspalvius. Todėl, jei nededama
papildoma galutinė danga, rekomenduojama, kad dangos priežiūra rūpintųsi specialiai apmokintas
personalas. 

Po darbo ir prieš ilgesnę pertrauką panaudoti įrankiai plaunami „Disbocolor 499 Verdünner“ skiedikliu.Įrankių plovimas
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Nuorodos

Ekspertizės pagal užklausimą.Ekspertizė

Be papildomos galutinės dangos „Disbon 385 PremiumSchicht“ paviršių padengia hidrofobiniu
sluoksniu, kuriam valyti reikalingos ypatingos valymo priemonės. Kasdien valyti turi būti naudojamas
valiklis, sukurtas specialiai sunkiai drėkstantiems paviršiams, pvz., Veripor, Fa. Kiehl. Po daugkartinio
valymo valymo savybės pagerėja. Rekomenduojama valyti mikropluošto šluoste ir nusausinti, kad
paviršiuje neliktų dryžių.

Valymas ir priežiūra

Pirmą kartą valant reikalingas bendrasis valymas (maks. raudona kempine). Pirminio valymo produktai
(pvz., Tana B 250) turi būti tinkami elastingoms dangoms. Rekomenduojame iš pradžių  išbandyti
nedideliame plote.

Tik profesionalams! Dengti tik voleliu arba teptuku.

Pagrindinė masė:
Nepavojinga medžiaga ar mišinys.

Kietiklis:
gali sukelti odos alergiją.  Kenksmingas įkvėpus. Gali sudirginti kvėpavimo takus.

Neįkvėpti garų, aerozolių, dulkių, dujų, dulksnos. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar ant
drabužių. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. Naudoti specialias asmenines saugos
priemones - apsaugines pirštines, akių apsaugą. ĮKVĖPUS: žmogų išvesti į tyrą orą ir  pasirūpinti
netrukdomu kvėpavimu. Prastai pasijutus - kreiptis į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ
arba gydytoją. Sudėtyje yra izocianato. Gali sukelti alerginę reakciją.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės.
Medžiagos likučiai: pagrindinė masė su kietikliu paliekami sukietėti ir sutvarkomi kaip dažų atliekos.
Nesukietėję medžiagos likučiai yra pavojingos atliekos.

Atliekų tvarkymas

Tokiam  A/j kategorijos produktui nustatytas ribinis LOJ kiekis -  140 g/l (2010). Šiame produkte LOJ
yra iki 35 g/l.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

PU 40Giscode

Žr. saugos duomenų lapą.
Dengiant, būtina laikytis statinių dengimo instrukcijų ir „Disbon“ nuorodų, kaip valyti ir prižiūrėti grindis.

Išsamesni duomenys

Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramštatas

14

DIS-385-013124
EN 13813: 2002 sintetinės dervos išlyginamoji

danga/ sintetinės dervos danga patalpose
EN 13813: SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Reakcija į gaisrą E fl 

Koroziją sukeliančių
medžiagų išsiskyrimas SR

Vandens pralaidumas NPD

Atsparumas dilimui ≤ AR1

Sukimbamasis stipris ≥ B1,5

Smūginis atsparumas ≥ IR4

CE ženklinimas

EN 13813

DIN EN 13813 „Išlyginamosios dangos skiedinys, išlyginamosios dangos masė; savybės ir
reikalavimai“ nusako reikalavimus išlyginamajam skiediniui, kuris naudojamas grindų konstrukcijoms
patalpose. Sintetinės dervos dangoms ir galutinėms dangoms taikomas toks pat standartas.

Produktai, kurie atitinka aukščiau minėtą standartą, yra paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant
pakuotės, taip pat eksploatacinių savybių deklaracijoje pagal Statybos produktų reglamentą (BauPVO),
žr. internete www.disbon.de

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų paruošimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma.

Techninė konsultacija
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Dengiat pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų įmonės atstovus, kurie
atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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