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Disbofug R 217 Acryl-Fugendicht
Greitai lietui atspari akrilinė dispersinė siūlių sandarinimo
medžiaga akytojo betono sieninėms plokštėms.

Produkto aprašymas

Akytojo betono sieninių plokščių siūlių sandarinimui. Netinka siūlėms, veikiamoms ilgalaikės drėgmės
apkrovos.

Paskirtis

■ Elastinga.
■ Greitai atspari lietui.
■ Suderinama su visomis „Disbofein” dangomis, skirtomis akytajam betonui. 

Savybės

Akrilo dispersija.Pagrindinė medžiaga

2,5 kg plastikinis maišelis (6 vnt. dėžėje)Pakuotė/indų talpa

BaltaSpalvos

Vėsiai, bet ne šaltyje.Laikymas

Nepraimtų gamintojo pakuočių tinkamumo naudoti trukmė - 12 mėn.

■Tankis: apie 1,8 g/cm3 

■Leistina bendroji deformacija: iki 20% siūlės pločio
■Susitrauktis: apie 20 %
■Siūlės plotis: iki 30 mm

Techniniai duomenys

Dengimas

Akytasis betonas ir kiti įgeriantys mineraliniai pagrindai.
Sukimbamieji paviršiai turi būti švarūs, išlaikantys apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių.

Tinkami pagrindai

Pagal Akytojo betono pramonės draugijos protokolą Nr. 6 paruošti tinkamų matmenų siūles (santykis -
siūlės plotis : siūlės gylis). Siūlės dugne įkloti drėgmės nesugeriančią uždarų porų poroloninę virvę.

Pagrindo paruošimas

Medžiaga yra paruošta naudoti. Plastikinio maišelio viršų nukirpti, atitinkamai pagal norimą išspausti
"Disbofug R 217 Acryl-Fugendicht" storį.

Medžiagos paruošimas

Medžiagą tolygiai įterpti į siūlę. Sukimbamieji paviršiai turi būti gerai sudrėkinti. Prieš susidarant
plėvelei, paviršių išlyginti vandeniu sudrėkintu įrankiu.

Dengimo būdas

Apie 190 g/m, kai siūlės matmenys 10 x 10 mm.
Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
Ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 40°C.

Dengimo sąlygos

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%, apie 0,5 mm džiūsta 24 val.
Nuoroda: gerai išdžiūvus galima dažyti visomis „Disbofein” dangomis, skirtomis akytajam betonui.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudotus įrankius iškart išplauti vandeniu.Įrankių plovimas

Nuorodos

Saugoti nuo vaikų. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti muilu ir dideliu
kiekiu vandens. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra ir įmanoma tai
padaryti, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbimui atiduoti tik visiškai tuščias pakuotes. Skystus medžiagos likučius utilizuoti kaip hermetikus.Atliekų tvarkymas
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Žiūrėti saugos duomenų lapą.
Dirbant su medžiaga laikytis „Disbon Bautenschutz” instrukcijų.

Išsamesni duomenys

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt
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DIS-217- 001381
EN 15651-1: 2012-12

Fasadų elementų sandariklis
EN 15651-1 tipas F ext-int (12,5P)   

Reakcija į ugnį E klasė

Pavojingos medžiagos įvertinta

Atsparumas tėkmei  (EN
ISO 7390) ≤ 3 mm

Tūrio praradimas ≤ 25 %

Adhezinės/
kohezinės savybės
įmerkus į vandenį (EN
ISO 10591)

≥ 100 %

Ilgaamžiškumas atitinka

CE ženklinimas

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos
dengti.
Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į "Caparol" atstovus,
kurie suteiks 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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