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DisboADD 948
Farbchips 2 - 4 mm
Sintetiniai pabarstai/žėrutis, „Disbon” grindų paviršių individualiam
apipavidalinimui

Produkto aprašymas

Sintetiniai pabarstai/žėrutis, skirti įbarstyti į grindų dangas, siekiant sukurti individualią paviršių apdailą.Paskirtis

Spalvoti pabarstaiPagrindinė medžiaga

1 kgPakuotė/indų talpa

Standartinės spalvos: balta, juoda, šviesiai pilka, tamsiai pilka
Žėrutis: aukso spalvos (Glimmer Gold) ir sidabro spalvos (Glimmer Silber)

Spalvos

Dengimas

Ką tik padengtos, lygios grindų dangos epoksidinės dervos arba poliuretaninės dervos pagrindu. Prieš
barstant, dangas reikia nuorinti dygliuotu voleliu.
Ant dangos dar neturi būti susidariusi plėvelė, kitaip pabarstai nepakankamai susiriš su grindų danga.
Tinka visoms „Disbon” grindų dangoms.
Pabarstų negalima naudoti elektros išlydžių, antistatinėse ir WGH sistemose.

Tinkami pagrindai

Visų atspalvių pabarstus galima maišyti tarpusavyje bet kokiu santykiu.Maišymo santykis

Spalvotus pabarstus į paviršių įterpti piltuviniu pistoletu (skylės dydis 10 mm), slėgis apie 2 bar.
Paviršių nubarstyti tolygiai apskritais judesiais.

Dengimo būdas

Barstant rankomis: nedidelį kiekį pabarstų mesti aukštyn į orą ir leisti laisvai nukristi ant paviršiaus.
Norint sukurti tolygaus vaizdo grindų dangą, reikia vengti medžiagos sankaupų.

Dekoratyviam vaizdui reikia apie 20 – 40 g/m2.
Kai sąnaudos didesnės, priklausomai nuo atspalvio, paviršiaus vaizdas gali būti netolygus, atsirasti
pabarstų persiklojimų.

Sąnaudos

Po pakankamos prastovos nubarstytus vidaus paviršius padengti „DisboPUR W 458”, „DisboPUR W
357” arba „DisboXID 422” galutine danga, laikantis šių produktų techninių informacijų nuostatų.
Atmosferos veiksnių veikiamų paviršių galutiniam sluoksniui naudoti „DisboTHAN 446” arba
„DisboPUR 309”. Žėrinčių pabarstų (Glimmer-Chips) papildoma danga dengti nereikia.

Prastova tarp darbo ciklų

Nuorodos

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Likučius sutvarkyti, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Atliekų tvarkymas
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Dengiant medžiagą, laikytis dengimo nuorodų dėl pastatų apsaugos, taip pat „Caparol“ grindų valymo
ir priežiūros nuorodų.

Išsamesni duomenys

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, reiktų kreiptis į Caparol technologus, kurie,
įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Techninė konsultacija

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Klientų aptarnavimo centras
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