
ArteFloor-System

Sistemos atmintine

Disboxid ArteFloor-System
Reprezentacinių patalpų dekoratyvinei grindų apdailai. Didžiulė atspalvių
įvairovė - daugiau kaip 150 atspalvių iš „Caparol 3D-System“ spalvų
katalogo.

Sistemos aprašymas

„Disboxid ArteFloor-System“ – tai paviršių apdailos sistema, skirta prekybos patalpų, parodų salių
grindims. Sistemą sudaro 4 produktai.

Įvadas

Dėl minimalizuotos lakiųjų organinių junginių emisijos ir  ekologiškai suderintos sistemos produktų
formulės „Disboxid ArteFloor-System“ danga ypač tinkama visoms „jautrioms″ zonoms, kurioms
keliami aukšti higienos reikalavimai, pvz. holai, ligoninės, vaikų darželiai, mokyklos ir t.t. 
 

Sistemos sandara Produktas

Gruntinis sluoksnis Disbopox 443 EP-Imprägnierung

Tarpinis sluoksnis Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid (1 bazė)

Spalvinė apdaila Capadecor Arte-Lasur

Dengiamasis sluoksnis Disboxid 422 E.MI ClearCoat

Pastaba: grublėtus, nelygius pagrindus būtina papildomai nuglaistyti nelygumus išlyginančiu
glaistu „Disbopox 453 Verlaufschicht“; išlyginant nelygumus šį glaistą galima naudoti ir kaip
gruntą. Laikytis techninės informacijos Nr. 453 nuorodų.Tarpiniam sluoksniui galima naudoti
„Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid″, tonuotą atspalviu, derančiu prie vėliau dengiamos „Arte-
Lasur“ spalvos. Priklausomai nuo pasirinktos spalvos, bazė 1, 2 arba 3 tonuojama ColorExpress
automatinėmis spalvinimo mašinomis (Capamix). Jei norima sukurti matinį dangos paviršių,
papildomai dengiamas dengiamasis sluoksnis matiniu-skaidriu  „Disbopur 458 PU-AquaSiegel“. 

Įgeriantys, mineraliniai pagrindai (betonas, cementinė išlyginamoji danga) reprezentacinėse patalpose
(vestibiuliuose, prekybos ir parodų salėse).

Naudojimo sritys

Disbopox 443 EP-Imprägnierung:
Vandeniu skiedžiama skysta dviejų komponentų epoksidinė derva

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid, 1 bazė:
Vandeniu skiedžiama tvirta dviejų komponentų epoksidinė derva

Capadecor Arte-Lasur:
Akrilato dispersija

Disboxid 422 E.MI ClearCoat:
Mažo klampumo skysta dviejų komponentų epoksidinė derva, labai tvirta pagal Deutsche
Bauchemie (Vokietijos statybinė chemija)

Pagrindinė medžiaga

Blizgus (dengiamasis sluoksnis).Blizgesio laipsnis
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Techniniai duomenys

Disbopox 443
EP-Imprägnierung

Disbopox 447
E.MI Wasserepoxid Capadecor Arte-Lasur Disboxid 422 E.MI ClearCoat

Tankis apie 1,0 g/cm3  apie 1,4 g/cm3  apie 1,09 g/cm3  apie 1,1 g/cm3 

Sausojo sluoksnio storis
100g/m2  apie 30 µm apie 35 µm – apie 95 µm

Maišymo santykis
Pagrindinė masė
Kietiklis

4 masės dalys
1  masės dalis

3 masės dalys
2 masės dalys –

2 masės dalys
1 masės dalis

Tinkamumo dengti tvermės
trukmė * apie 90 min. apie 90 min. – apie 60 min.

Sąnaudos apie 200 g/m2  apie 250 g/m2 

+ apie 13–25 g/m2 

Disboxid 942 Mischquarz

apie 120-150 ml/m2  apie 800–1000 g/m2 

Džiūvimo trukmė* 
Galima mindžioti
Išlaiko mechaninę apkrovą
Visiškai sukietėja

maždaug po 1 d.
maždaug po 3 d.  
maždaug po 7 d.

maždaug 24 h
maždaug po 3 d.
maždaug po 7 d.

maždaug po 24 h
–
–

maždaug po 24 h
maždaug po 3 d.
maždaug po 7 d.

* Pateikti duomenys, kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Produktas Pakuotės dydis Spalva 

Disbopox 443 EP-Imprägnierung 10 kg plastikinės komb.taros
5 kg plastikinės komb. taros

skaidri

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
1 bazė*

10 kg plastikinės komb. taros balta

Capadecor Arte-Lasur ** 5 l plastikiniai kibirai balta skaidri

Disboxid 422 E.MI ClearCoat 25 kg taros
16,67 kg skardinės statinaitės (masė)
8,33 kg skardiniai kibirai (kietiklis)
10 kg skardinės komb. taros

skaidri

Pakuotės dydis/spalva

*  Prireikus naudoti nuspalvintą 1, 2 arba 3 bazę. Spalvinama „ColorExpress“ tonavimo mašinomis (Capamix).

** Spalvinama „ColorExpress“ tonavimo mašinomis apie 150 atspalvių pagal „Caparol 3D-System“ spalvyną (žr.
techninę informaciją „Capadecor Arte-Lasur“).

Pastaba: „Caparol FarbDesignStudio“ kaip orientacinę priemonę parengė 12 spalvinės apdailos
pavyzdžių, čia pateikti ir atspalviai, kuriais reikia tonuoti tarpinę bei lazūrinių dažų dangą (žr. lentelę, 4
p.). Jeigu renkatės individualų apdailos variantą, atkreipkite dėmesį, kad tarpinio sluoksnio (Disbopox
447 E.MI Wasserepoxid) ir lazūrinių dažų (Capadecor Arte-Lasur) atspalviai derėtų tarpusavyje. 
Kad būtų gauta vientisa dangos spalva, tarpinį sluoksnį gali tekti padengti du kartus.
Rekomenduojama padengti bandomąjį plotą (įskaitant dengiamąjį sluoksnį „Disboxid 422 E.MI
ClearCoat“ ir, kai reikia, matinę skaidrią viršutinę dangą).

Veikiant ultravioletiniams spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali vos vos pakisti spalva ir imti
kreidinti. Nuo organinių dažančių medžiagų (pvz., kavos, raudonojo vyno arba lapų), taip pat įvairių
chemikalų (pvz., dezinfekavimo medžiagų, rūgščių, plastiklių ir kt.) gali pakisti atspalvis.

Šlifuojant, gali susibraižyti paviršius (laikytis „Disbon“ valymo nurodymų ir priežiūros
rekomendacijų). Medžiagos funkcinėms savybėms tai įtakos neturi.
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Produktas Sandėliavimo
sąlygos 

Galiojimo trukmė 

Disbopox 443 EP-Imprägnierung Sausai, vėsiai,
bet ne šaltyje

1 metai nepraimtoje
gamintojo pakuotėje

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid Sausai, vėsiai,
bet ne šaltyje

2 metai nepraimtoje
gamintojo pakuotėje

Capadecor Arte-Lasur Sausai, vėsiai,
bet ne šaltyje

1 metai nepraimtoje
gamintojo pakuotėje

Disboxid 422 E.MI ClearCoat Sausai, vėsiai,
bet ne šaltyje

2 metai nepraimtoje
gamintojo pakuotėje

Laikymas

Jei sandėliuojama žemesnėje temperatūroje, prieš dengiant, medžiagas palaikyti 20°C temperatūroje.

Dengimas

Visi mineraliniai pagrindai vidaus patalpose.Tinkami pagrindai

Pagrindas turi išlaikyti apkrovą, būti stabilios formos, be atpleišėjusių dalelių, nedulkėtas, nealyvuotas,
neriebaluotas, be gumos nuotrynų ir kitų sukibtį mažinančių dalelių.

Cementines, polimerais pagerintas  išlyginamąsias mases patikrinti dėl suderinamumo, padengti
bandomąjį plotą. Pagrindo paviršiaus atsparumas plyšimui turi būti vidutiniškai 1,5 N/mm2, atskiras
mažiausias dydis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 N/mm2. 

Pagrindai turi būti pasiekę savo išlyginamąją drėgmę:
Betono ir cementinė išlyginamoji danga iki 4 % masės.
Anhidritinė išlyginamoji danga iki 0,5 % masės.
Magnezito išlyginamoji danga 2–4% masės.
Ksilolito išlyginamoji danga 4–8% masės.
 

Pagrindas turi būti izoliuotas nuo kylančios drėgmės. Dengiant anhidrite ir magnezito išlyginamąja
danga, būtina užsandarinti nuo žemės pusės.

Pagrindas paruošiamas tinkamomis priemonėmis (pvz., šratasvaidžio srove arba freza) pagal keliamus
reikalavimus.

Pagrindų paruošimas

Pagrindo išdaužos ir trūkumai užpildomi „Disbocret® PCC -Mörtel“  arba „Disboxid EP- Mörtel“
skiediniais.

Disbopox 443 EP-Imprägnierung:
Kietiklį supilti į pagrindinę masę ir gerai išmaišyti lėtaeigiu (iki 400 aps./min.) maišytuvu. Perpilti į
kitą talpą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid:
Pagrindinę masę išmaišyti, supilti kietiklį ir gerai išmaišyti lėtaeigiu (iki 400 aps./min.) maišytuvu, kol
masė pasidarys vientisa, tolygi, vieno atspalvio. Perpilti į kitą talpą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.
Tarpiniam sluoksniui: į paruoštą, į kitą tarą jau perpiltą medžiagą įberti 5–10 % masės dalies „Disboxid
942 Mischquarz“ smėlio ir kruopščiai išmaišyti. Medžiagos negalima skiesti. 

Capadecor Arte-Lasur:

Paruošimas

Medžiaga paruošta dengti. Prieš naudojant gerai išmaišyti.

Disboxid 422 E.MI ClearCoat:

Kietiklį supilti į pagrindinę masę ir gerai išmaišyti lėtaeigiu (iki 400 aps./min.) maišytuvu, kol masė
pasidarys vientisa, tolygi, vieno atspalvio. Perpilti į kitą talpą ir  dar kartą kruopščiai išmaišyti.
Slidumą mažinančiam dengiamajam sluoksniui: į jau paruoštą ir į kitą talpą perpiltą medžiagą įpilti
reikiamą kiekį „Disbon 947 SlideStop Rough“ arba „Disboxid SlideStop Medium“ pagal  „Disboxid 422
E.MI ClearCoat“ techninės informacijos reikalavimus ir gerai išmaišyti.
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Spalvų derinių pavyzdžiai:

Klasikinės
spalvos Classic 

Produktas Produkto spalva

Piacenza Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor Arte-Lasur

Piacenza
Piacenza

Bergamo Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor Arte-Lasur

Bergamo
Bergamo

Merano Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor Arte-Lasur

Merano
Merano

Messina Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor Arte-Lasur

Messina
Messina

Marsala Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor Arte-Lasur

Marsala
Ferrara

Modena Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor Arte-Lasur

Modena
Modena

Natūralios
spalvos Nature

Aversa Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor Arte-Lasur

3D Plus Venato 25
3D Plus Jura 30

Ravenna Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor Arte-Lasur

3D Plus Venato 10
3D Plus Jura 20

Stilingos
spalvos Trend

Savona Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor Arte-Lasur

3D Plus Papaya 10
3D Plus Onyx 5

Firenze Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor Arte-Lasur

3D Plus Venato 10
3D Plus Grenadin 65

Portofino Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor Arte-Lasur

3D Plus Lavendel 155
3D Plus Laser 90

Milano Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor Arte-Lasur

3D Plus Granit 5
Color Livorno



ArteFloor-System

Gruntinis sluoksnis
Mineralinius pagrindus nugruntuoti „Disbopox 443 EP-Imprägnierung“. Medžiagą dengti lakavimo
šepečiu tolygiai ir intensyviai  per vieną darbo ciklą.
Sąnaudos:
„Disbopox 443 EP-Imprägnierung“ apie 200 g/m2.

Išlyginamasis glaistymas (jei reikia)
Grublėtus, porėtus pagrindus nugruntuoti ir papildomai išlyginti nelygumus užlyginančiu glaistu.
Sąnaudos
Disbopox 453 Verlaufschicht 1040–1200 g/mm/m2

Disboxid 942 Mischquarz 210–240 g/mm/m2

Tarpinis sluoksnis
Į paruoštą „Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid“ įberti 5–10 % masės dalies „Disboxid 942 Mischquarz“
smėlio ir dengti vidutinio ilgio arba trumpo plauko voleliu. Medžiagą dengti neatskiedus tolygiai skersai
išilgai.
Sąnaudos:
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid apie 250 g/m2

Disboxid 942 Mischquarz apie 13–25 g/m2

„Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid“ atspalvis turi būti suderintas su pasirinktu „Capadecor Arte-Lasur“
atspalviu.
Kad spalva būtų tolygesnė, prireikus, tarpinį sluoksnį dengti du kartus. Ant pagrindo neturi būti
nelygumų ir mentės mostų žymių.

Lazūriniai dažai
„Capadecor Arte-Lasur“ dengti specialiu šepečiu (pvz., lakavimo šepečiu) per visą sukietėjusį tarpinio
sluoksnio paviršių. Šepetys laikomas kaip glaistyklė dengiant glaistymo technika (trumpi mostai
skersai išilgai). Po maždaug 5–10  min. paviršių galima užtrinti sausu šepečiu. Jei reikia, po 12– 24
val., kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%, galima dengti antrą lazūrinių
dažų sluoksnį.

Sluoksnių sandara

Pastaba: vaikštant lazūriniais dažais padengtais paviršiais, saugoti nuo purvo ir stiprių mechaninių
apkrovų. Darbo batus apvynioti švaria nesipūkuojančia medžiaga arba apsiauti apsauginius
medžiaginius batus.

Dengiamasis sluoksnis
Lygi galutinė danga
Paruoštą „Disboxid 422 E.MI ClearCoat“ užpilti ant sukietėjusių lazūrinių dažų sluoksnio ir tolygiai
išlyginti ebonitine braukle (2 mm trikampiai dantys). Maždaug po 10 min. dygliuotuoju voleliu skersai
išilgai voluojant pašalinti orą.
Sąnaudos
„Disboxid 422 E.MI ClearCoat“ apie 800–1000 g/m2

Papildoma slidumą mažinanti blizgi dengiamoji danga (R10)
„Disboxid 422 E.MI ClearCoat“, įmaišius 30% masės dalies „Disboxid SlideStop Rough“ arba „Disboxid
SlideStop Medium“, dengti PE glaistykle tolygiai, sluoksnis iki grūdelio dydžio. Po to skersai išilgai
išlyginti stambiai porėtu poroloniniu voleliu (porų skersmuo 5 mm). Paviršiumi galima pavaikščioti
batais su vinimis. Esant ilgesnėms pertraukoms, medžiagą reikia karts nuo karto pamaišyti. 
Sąnaudos:
Disboxid 422 E.MI ClearCoat apie 150 g/m2

Disbon SlideStop Medium apie 50 g/m2 arba
Disbon SlideStop Rough apie 50 g/m2

Papildoma skaidri matinė dengiamoji danga (R 9)
„Disbopur 458 PU-AquaSiegel“ dengti trumpaplaukiu voleliu skersai išilgai plonu sluoksniu. Greta
esančius paviršius dengti ištisai, kad nebūtų matomų sandūrų.
Sąnaudos
Apie 100–150  g/m2

Papildoma slidumą mažinanti skaidri matinė dengiamoji danga (R11)
„Disbopur 458 PU- AquaSiegel“, įmaišius 2% masės dalies „Disbon 947 SlideStop Fine“, dengti
trumpaplaukiu voleliu skersai išilgai plonu sluoksniu. Greta esančius paviršius dengti ištisai, kad
nebūtų matomų sandūrų.
Sąnaudos
Disbopur 458 PU-AquaSiegel apie 130 g/m2

Disbon 947 SlideStop Fine apie 5 g/m2

Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
Ne žemesnė kaip 12°C ir ne aukštesnė kaip 30°C.
Santykinis oro drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 80%. Pagrindo temperatūra visada turi būti bent
3° C aukštesnė už rasos tašką.

Dengimo temperatūra

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%, sistemos produktus vėl galima dengti po 16–
24 val. Galutinę dangą galima mindžioti (neintensyviai) po 1 dienos. Maždaug po 3 dienų išlaiko
mechaninę apkrovą, o po 7 dienų būna visiškai sukietėjusi.

Džiūvimo trukmė

Po darbo arba prieš ilgesnę pertrauką, panaudotus įrankius plauti specialiomis priemonėms, žr.
lentelę.

Įrankių plovimas
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Produktas Valiklis

Disbopox 443 EP-Imprägnierung
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Arte-Lasur

Vanduo arba muiluotas vanduo

Disboxid 422 E.MI ClearCoat Disboxid 419 Verdünner

Nuorodos

Nuorodos dėl pavojingumo ir saugos taisyklės, Giscode ir atliekų tvarkymas, taip pat LOJ ir CE
ženklinimas, žr. atskirų sistemos produktų technines informacijas:
Disboxid 422 E.MI ClearCoat
Disbopox 443 EP-Imprägnierung
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor Arte-Lasur

Įvadas

■ 1-1258 Slidumo mažinimo patvirtinimas R10, Helbergo Medžiagų tyrimo institutas, Adendorfe
(„Disbon 947 SlideStop Rough“).                                                                                         
1-1257 Slidumo mažinimo patvirtinimas R10, Helbergo Medžiagų tyrimo institutas, Adendorfe
(„Disbon 947 SlideStop Medium“).

■ 1-1164 Reakcijos į gaisrą patvirtinimas pagal DIN EN 13501-0Cfl-s1MPA, Braunšveigas.

Ekspertizė

Kad paviršius būtų nepriekaištingos išvaizdos, jį reikia reguliariai valyti ir tinkamai prižiūrėti. Siekiant
išsaugoti dangos paviršių, kėdžių ir stalų kojas reikia paklijuoti apsauginiais padeliais. Baldus ir kitą
įrangą statyti atsargiai, kad danga nesusibraižytų, neapsidaužytų - jokiais būdais nestumdyti baldų
grindų paviršiumi, juos reikia nešti ir atsargiai pastatyti į vietą.

Biuruose naudoti biuro kėdes su minkštais ratukais. Prie įėjimo patiesti kilimėlį, kad ant grindų
nesikauptų smėlis ir purvas. Priklausomai nuo apkrovos, per metus 1–2 kartus turi būti
atliekamas generalinis valymas ir po to padengiamas galutinės dangos sluoksnis. Tarp generalinių
valymų galutine danga padengti paviršiai reguliariai turi būti valomi tinkamomis priežiūros
priemonėmis.

Valymas ir priežiūra

Pašiurkštėjusią galutinę dangą galima nupoliruoti. Taip pailgėja laikas iki kito generalinio  valymo.
Kadangi ne visi įprastiniai valymo būdai arba grindų priežiūros priemonės tinka šios galutinės dangos
paviršiui, kiekvienu atveju rekomenduojama išbandyti bandomajame plote. 

Prieš pradedant naudoti naujai padengtą dangą, reikia padengti priežiūros sluoksnį (pvz., labai
blizgiomis dispersijomis Tana Longlife Diamond/GreenCare Floor/Polish arba švelnia dispersija B 250
Universal Fa, TANA-Chemie GmbH, Maincas).

Naudojant kitas priežiūros priemones, gali iškilti sukibties problemų su nauju sluoksniu.
Rekomenduojama padengti bandomąjį plotą.
Generaliniam valymui tinka pvz., Grundreiniger GR 10 Fa. TANA-Chemie GmbH, Maincas. Eilinis
valymas atliekamas su tinkamomis valymo priemonėmis. Laikytis bendrų valymo ir priežiūros
rekomendacijų „Disbon“ grindims.

Žr. Saugos duomenų lapus.
Dengiant medžiagą, reikia laikytis dengimo nuorodų dėl statinių apsaugos  ir „Caparol“ grindų valymo
bei priežiūros rekomendacijų.

Išsamesnė informacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į Disbon atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų
pagrindą ir aplinkybes, suteiks profesionalią konsultaciją.

Techninė konsultacija

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

Klientų aptarnavimo centras
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