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Disboxid 460 EP-Ground
Skaidri, greitai kietėjanti, 2 komponentų epoksidinė derva,
skirta mineralinių grindų paviršiams gruntuoti ir nelygumams
užglaistyti.

Produkto aprašymas

Naudojama kaip gruntas ir išlyginamasis glaistas mineraliniams pagrindams prieš dengiant grindų
dangas, taip pat „Disbon Parkhaus-Systemen OS 8 I, OS 8 III Rapid, OS 11 a+b Neu” sistemose.
Naudojama kaip rišiklis „Disboxid 946 Mörtelquarz” kvarciniam smėliui formuojant instaliacinius
griovelius ir išdaužoms reprofiliuoti.

Paskirtis

Nuoroda: nenaudotina kaip galutinis sluoksnis

■ Gerai kietėja (net ir prie 10°C).
■ Atspari oro veiksniams.
■ Atspari ilgalaikiam drėgmės poveikiui.
■ Labai atspari chemikalams.
■ Atitinka DIN EN 1504-2 ir DIN V 18026:  „Betoninių paviršių apsaugos sistemos“ reikalavimus.

Savybės

Mažo klampumo, 2 komponentų epoksidinė derva, visiškai patikima pagal „Deutsche Bauchemie”.Pagrindinė medžiaga

25 kg pakuotė (masė - 17,5 kg statinaitė, kietiklis - 7,5 kg kibiras).Pakuotė/indų talpa

600 kg pakuotė (masė - 210 kg statinė (2x), kietiklis - 180 kg, statinė (1x)

Skaidri.Spalvos

Spalvinama „Disboxid 980 NEFA®POX” pastomis.

Veikiant ultravioletiniams spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali pakisti spalva. Dėl organinių
dažiklių (pvz., kavos, raudonojo vyno arba lapų), taip pat įvairių chemikalų (pvz., dezinfekavimo
medžiagų, rūgščių ir kt.) poveikio gali pakisti spalva. Medžiagos funkcinėms savybėms tai jokios įtakos
neturi.

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimtos gamintojo pakuotės tinkamumo naudoti trukmė - mažiausiai 12 mėn. Kai temperatūra
žemesnė, produktą, prieš jį dengiant, palaikyti kambario temperatūroje.

Laikymas

■Tankis: apie 1,1 g/cm3 

■Sausojo sluoksnio storis: apie 95 µm/100 g/m2 

■Kietumas pagal Kionigo švytuoklę: apie 150 sek.
■Kietumas pagal Shore (A/D): apie D 78
■Gniuždomasis stiprumas:
Gniuždomasis stiprumas

rišiklis apie 58 N/mm²
skiedinys 1:10 apie 52 N/mm²   

■Klampumas: apie 700 mPas
■Lenkiamojo tempimo stipris:
Lenkiamojo tempimo stipris

rišiklis apie 75 N/mm²
skiedinys 1:10 ca. 18 N/mm²

Techniniai duomenys
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Dengimas

Betonas ir cementas
Pagrindas turi būti sausas, išlaikantis apkrovą, stabilios formos, tvirtas, be atšokusių dalelių,
nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų ir kitų sukibtį mažinančių dalelių.
Pagrindo gniuždomasis stipris turi būti >25 N/mm2.
Padengus bandomąjį plotą, patikrinti, ar cementinės, sintetine medžiaga pagerintos išlyginamosios
masės yra tinkamos dengti konkretų pagrindą.

Pagrindo paviršiaus atsparumas tempimui turi būti vidutiniškai 1,5 N/mm2, atskiras mažiausias dydis
turi būti ne mažesnis kaip 1,0 N/mm2.
Naudojant kaip išlyginamąjį glaistą pagal OS 8, pagrindo paviršiaus atsparumas tempimui turi būti
vidutiniškai 2,0 N/mm2, atskiras mažiausias dydis turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2.
Pagrindo drėgmė turi būti pasiekusi pusiausvyrą:
Betono ir cementinės dangos: iki 4 % (CM metodas)
Išvardytų verčių bandymo metodai pagal DAfStb, remonto direktyvos 3 dalį.
Pagrindą būtinai reikia izoliuoti nuo kylančios drėgmės iš žemės.
 
Dėl kitokių pagrindo rūšių arba dengimo būdų būtina konsultuotis su „Disbon” specialistais.

Tinkami pagrindai

Cementinis pagrindas paruošiamas mažai dulkių keliančia smėliasrove (šratasrove) kartu susiurbiant
dulkes. Nelabai tvirtų sluoksnių pašalinimo laipsnis priklauso nuo slėgio ir abrazyvų rūšies bei kiekio.
Šlifuoti leidžiama tik nedidelius paviršius (briaunų apdorojimui), išskyrus deimantinio šlifavimo techniką
šalinant nelabai tvirtus sluoksnius.
Be to, reikia laikytis BEB darbo blanko KH-0/U* ir BEB darbo blanko KH 3*, taip pat direktyvos
„Betoninių konstrukcijų apsauga ir remontas”  2.5 lentelės, „Vokietijos gelžbetonio komiteto” 2 dalis.
Išdaužas ir pagrindo defektus užpildyti sulig paviršiumi  „Disbocret®PCC-Mörtel“ arba „Disboxid EP-
Mörtel“.
Prieš dengiant ir darbo metu, aplinkoje nenaudoti silikoninių medžiagų, nes jos gali pažeisti paviršių.
Pluoštinius pagrindus (plieno arba plastiko pluoštus) reikia nugruntuoti, nušlifuoti ir dar
kartą nugruntuoti, kad nebūtų „dagties” poveikio.

Pagrindo paruošimas

*Bundesverband Estrich und Belag" (Vokietijos grindų dangų asociacija, 53842 Trosidorfas, Oberlaras)

Kietiklį supilti į grunto masę ir intensyviai išmaišyti lėtaeigiu maišytuvu (iki 400 aps./min.). Perpilti į kitą
indą ir dar kartą gerai išmaišyti. Jei medžiagą reikia nuspalvinti, pirmiausiai į grunto masę įpilama
spalvinimo pasta (1 plastikinis maišelis „Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste”  skirtas 25 kg  „Disboxid
460 EP-Ground“) ir išmaišoma. Kietėjimui pagreitinti, taip pat kad dengimas būtų spartesnis  į kietiklį
pilamas reikiamas kiekis „Disboxid 903 EP-Rapid” ir išmaišomas (iki 5,5 %, atsižvelgiant į bendrą
masę). Tik po to kietiklis įmaišomas į grunto masę.

Medžiagos paruošimas

Spalvinimo pastos nėra OS bandymų dalis. „Disboxid 903 EP-Rapid″ yra „OS-System OS 8 Rapid”
sistemos sudėtinė dalis.

Pagrindinė masė:kietiklis  = 7:3 (masės dalys)Maišymo santykis

Priklausomai nuo naudojimo, gumine braukle, lakavimo šepečiu, vidutinio plauko ilgio voleliu arba
mente.

Dengimo būdas

Gruntinis sluoksnis
Užmaišytą medžiagą užpilti ant paviršiaus ir tolygiai priešpriešiais išlyginti gumine šluotele (tokiu
būdu uždaromos poros). Kad neliktų blizgių vietų, išlygintą medžiagą vidutinio plauko ilgio voleliu
pavoluoti skersai išilgai. Stipriai įgeriančius pagrindus (kai grunto derva įsigėrusi ir nesusidaro uždarų
porų grunto plėvelės) reikia nugruntuoti antrą kartą, kad būtų uždarytos poros. Nugruntuotą paviršių
reikia padengti sekančiu sluoksniu  per 24 val. Esant ilgesnėms prastovoms, šviežią gruntą šiek tiek
nubarstyti smėliu (grūdelis prie grūdelio). Išlyginamąją dangą nubarstyti „Disboxid 943
Einstreuquarz” o skiedinio dangas – „Disboxid 944 Einstreuquarz” (laikytis dengiamųjų dangų
techninės informacijos). Dangų, kurių sluoksnio storis < 1 mm, nebarstyti smėliu. Nenubarstytą grunto
sluoksnį reikia padengti sekančiu sluoksniu per 24 val.

Sluoksnių sandara

Nelygumus išlyginantis glaistymas
Nelygumų gylis iki 1,0 mm (išmatavus kvarcinio smėlio metodu*)
Glaistą pagaminti iš:
Disboxid 460 EP-Ground (1 masės dalis)
Disboxid 942 Mischquarz (1,5 masės dalis)

Nelygumų gylis daugiau kaip 1,0 mm (išmatavus kvarcinio smėlio metodu*)
Disboxid 460 EP-Ground (1 masės dalis)
Kvarcinio smėlis  (1,5 masės dalis)
(Disboxid 942 Mischquarz +  Disboxid 943 Einstreuquarz, sumaišius santykiu 1 : 1).

Glaistą užpilti ant nugruntuoto paviršiaus (grunto sluoksnio). Medžiagą nubraukti mente, kad
užsipildytų visi nelygumai (vertikaliai dengiama su metaline braukle, maks. 60 mm pločio). Dygliuotu
voleliu nuorinti paviršių. Padengtą nelygumus išlyginantį glaistą pagal poreikį nubarstyti smėliu.

Instaliaciniai grioveliai (spindulys 5 cm)
Grindų paviršius nugruntuoti, kaip aprašyta aukščiau. Skiedinį pagaminti iš:
Disboxid 460 EP-Ground (1 masės dalis)
Disboxid 942 Mörtelquarz (10 masės dalių).
Iš šviežios medžiagos atitinkamu įrankiu, pvz., kampine mente, suformuoti kaip 5 cm spindulio griovelį
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„Parkhaussysteme OS 8, OS 11a+b” sistemose:
Būtina laikytis atitinkamų sistemų techninės informacijos.

Sąnaudos

Gruntavimas*  apie 200–400 g/m2 

Grunto sluoksnio nubarstymas
Disboxid 943 Einstreuquarz apie 800 g/m²

Išlyginamasis glaistymas*
Lygiems, šiurkštokiems pagrindams
Nelygumų gylis iki 1 mm:

Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 942 Mischquarz

apie 660 g/mm/m2 

apie 1 kg/mm/m2 

Nelygiems, šiurkštiems pagrindams
Nelygumų gylis nuo 1 mm

Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz

apie 660 g/mm/m2 

apie 500 g/mm/m2 

apie 500 g/mm/m2 

Išlyginamojo glaisto sluoksnio
nubarstymas
Disboxid 943 Einstreuquarz

apie 1 kg/m2 

Instaliaciniai grioveliai*

Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 946 Mörtelquarz

apie 150 g/m
apie 1,5 kg/m

*Sąnaudos gali kisti priklausomai nuo temperatūros poveikio, dengimo būdo, įrankio ir barstymo
medžiagų. Tikslios sąnaudos apskaičiuojamos padengus bandomąjį plotą.

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%, medžiagos tinkamumo dengti trukmė - apie
30 min. Įmaišius „Disboxid 903 EP-Rapid” tinkamumo trukmė sutrumpėja iki 17 min. Kai temperatūra
aukštesnė, ši trukmė sutrumpėja, o kai žemesnė - pailgėja.

Dengimo trukmė

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra
Ne žemesnė kaip 10°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 sąlygos

Prastovos tarp darbo ciklų, esant 20°C temperatūrai, turi būti ne trumpesnės kaip 14 val. ir ne ilgesnės
kaip 24 val. Kai prastovos ilgesnės, per paskutinį darbo ciklą apdorotą paviršių reikia pašlifuoti, jei jis
nebuvo nubarstytas (šlifuojant atkreipti dėmesį, kad nebūtų pažeistas grunto sluoksnio vientisumas).
Įmaišius „Disboxid 903 EP- Rapid”, paviršių reikia nubarstyti, jei tą pačią dieną (per 12 val.)
neplanuojama dengti kito dangos sluoksnio. 

Prastova tarp darbo ciklų

Prastovos įmaišius „Disboxid 903 EP-Rapid”

Disboxid 460 EP-
Ground
pakuotė

Disboxid 903 EP-
Rapid 0,5 l pakuočių
skaičius

Esant 10° C Esant 20° C

25 kg -  36 val. 14 val.

25 kg 1 pakuotė 21 val. 6,5 val.

25 kg 2 pakuotės 17 val. 4,5 val.

25 kg 3 pakuotės 14 val. 3 val.

Kai temperatūra aukštesnė, nurodytas laikas sutrumpėja, kai žemesnė – pailgėja.
Padengtai medžiagai kietėjant, saugoti nuo drėgmės, nes kitaip gali atsirasti paviršiaus pažeidimų ir
sumažėti sukibtis.

Kai oro temperatūra +20 ºC ir santykinis oro drėgnumas 60%, paviršių galima mindžioti maždaug po
14 val., mechanininę apkrovą išlaiko maždaug po 3 d., visiškai išlaiko mechaninę apkrovą maždaug po
7 d. Kai temperatūra žemesnė, paviršius džiūsta ilgiau. Esant aukštesnei temperatūrai arba įmaišius
„Disboxid 903 EP-Rapid”, kietėja greičiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudoti įrankiai plaunami „Disboxid 419 Verdünner”.Įrankių plovimas

Nuorodos

Aktuali informacija pagal užklausimą.Ekspertizė

Gaminys skirtas naudoti profesionalams.Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)
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Pagrindinė masė:
Dirgina odą. Gali sukelti alergiją, susilietus su oda. Stipriai dirgina akis. Toksiška vandens
organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Vengti patekimo į
akis, ant odos ar drabužių. Neišpilti į aplinką. Naudoti asmenines apsaugos priemones. PATEKUS
ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai
praplauti vandeniu. Jei yra, išimti kontaktines linzes (pagal galimybes). Ir dar praplauti. Sudėtyje yra
epoksidinių junginių. Gali sukelti alergines reakcijas.

Kietiklis
Kenksminga prarijus. Stipriai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali sukelti alergiją, susilietus su oda.
Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. Toksiška vandens
organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Vengti patekimo į
akis, ant odos ar drabužių. Neišpilti į aplinką. Naudoti asmenines apsaugos priemones. PATEKUS
ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai
praplauti vandeniu. Jei yra, išimti esamas kontaktines linzes (pagal galimybes). Ir dar praplauti.

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus arba sukietėjusius medžiagos likučius
sutvarkyti kaip dažų atliekas, į kurių sudėtį įeina organinių tirpiklių arba kitų pavojingų medžiagų.
Nesukietėję produkto likučiai šalinami kaip pavojingos atliekos.

Atliekų tvarkymas

Tokiam gaminiui (Kateg. A/j) leidžiamas LOJ kiekis: 500 g/l (2010). Šiame gaminyje yra iki 270 g/l
lakiųjų organinių junginių.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

RE 1Giscode

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

Išsamesni duomenys

Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt
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DIS-460-012483
EN 1504-2:2004

Paviršių apsaugos produktas – danga
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f ir ZA.1g

Disboxid PHS-System OS 8 / OS 11 a/b / OS F a/b

Atsparumas dilimui masės netektis < 3000 mg

CO2  pralaidumas S D  > 50 m

Vandens garų pralaidumas III klasė

Kapiliarinė vandens įgertis ir vandens
pralaidumas w < 0,1 kg/m² x h0,5

Atsparumas temperatūrų kaitai ≥ 2,0 (1,5) N/mm² (OS 8)
≥ 1,5 (1,0) N/mm² (OS 11)

Atsparumas agresyvioms
cheminėms medžiagoms kietumo netektis < 50%

Geba uždengti plyšius B 3.2 (-20°C) (OS 11)

Atsparumas smūgiams I klasė

Atplyšimo bandymas vertinant sukibtį ≥ 2,0 (1,5) N/mm² (OS 8)
≥ 1,5 (1,0) N/mm² (OS 11)

Reakcija į gaisrą E fl klasė

Grublėtumas III klasė

CE ženklinimas

EN 1504-2
„Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos”.
2 dalis: „Betoninių paviršių apsaugos sistemos” nusako reikalavimus paviršių apsaugos metodams.
Produktai, atitinkantys aukščiau nurodytą standartą, ženklinami CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės.
Eksploatacinių savybių deklaraciją pagal BauPVPO galima rasti interneto svetainėje www.disbon.de.
Naudojant Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse taikomi papildomi standartai. Atitiktis žymima
Ü ženklu ant pakuotės. Be to, pateikiama atitikties tikrinimo sistema 2 + kontrolė ir bandymai, atlikti
gamintojo ir pripažintos kontrolės įstaigos (Notified Body).
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Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 
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DIS-460-012483
EN 13813:2002

Sintetinės dervos išlyginamoji danga/sintetinės
dervos danga patalpoms

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Reakcija į gaisrą E fl

Koroziją sukeliančių
medžiagų išsiskyrimas SR

Vandens pralaidumas NPD

Dylamasis stiprumas ≤ AR1

Sukibtis ≥ B1,5

Atsparumas smūgiams ≥ IR4

EN 13813
Standartas EN 13813  „Išlyginamasis skiedinys, išlyginamosios masės ir išlyginamosios dangos.
Savybės ir reikalavimai“ nusako reikalavimus  išlyginamajam skiediniui, naudojamam patalpų grindų
konstrukcijoms. Šis standartas apima ir sintetinės dervos bei galutines dangas.
Produktai, atitinkantys aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu ant pakuotės.
Eksploatacinių savybių deklaraciją pagal BauPVPO galima rasti interneto svetainėje www.disbon.de.

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

Techninė konsultacija

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

Klientų aptarnavimo centras
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