
Techninė informacija 464

Disboxid 464 EP-Decksiegel
Spalvota, dviejų komponentų, skystos epoksidinės dervos danga
grindims pramoninėse ir komercinėse patalpose.
Spalvota dengiamoji danga „Disboxid Parkhaus-System OS 8”
parkavimo sistemose pagal direktyvas DAfStb

Produkto aprašymas

Mineraliniams grindų paviršiams, kurias veikia vidutinė ar didelė mechaninė apkrova, pvz.
pramonės įmonių, sandėlių grindims, kuriomis važinėja automatiniai krautuvai,
rampoms,
didmeninės prekybos patalpų grindims.
Dengiamoji danga „Disboxid Parkhaus-System OS 8 I / OS 8 III / OS 8 IV / OS 8 V″ parkavimo
sistemose.

Paskirtis

■ Labai atspari chemikalams
■ Kietėjimo laiką galima reguliuoti 
■ Deaktyvuojama pagal DIN 25 415
■ Atitinka DIN EN 1504-2 ir DIN V 18026: „Betoninių paviršių apsaugos sistemos” keliamus

reikalavimus

Savybės

2 komponentų epoksidinė derva, visiškai patikima pagal Deutsche Bauchemie.Pagrindinė medžiaga

■ Standartas:
30 kg indai (masė: 24 kg skardinė statinaitė, kietiklis: 6 kg skardinis kibiras)

■ ColorExpress:
30 kg indai (masė: 24 kg skardinė statinaitė, kietiklis: 6 kg skardinis kibiras)

Pakuotė/indų talpa

■ Standartas:
žvyro pilkumo (Kieselgrau), akmens pilkumo (Steingrau), šviesiai pilka (Lichtgrau).
 Specialios spalvos pagal užsakymą.

■ ColorExpress:
Dažoma virš 3.800 atspalvių. Išskirtinės spalvos pagal „FloorColor plus-Kollektion“ spalvyną. Pagal
pasirinktą atspalvį: balta arba skaidri bazė spalvinama „Color Express Bautenschutz” mašinomis.

Spalvos

Veikiant ultravioletiniams spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali pakisti spalva ir paviršius imti
kreidinti. Dėl organinių dažiklių (pvz., kavos, raudonojo vyno arba lapų), taip pat įvairių chemikalų
(pvz., dezinfekavimo medžiagų, rūgščių ir kt.) gali pakisti spalva. Dėl trinties gali susibraižyti
paviršius. Visa tai medžiagos funkcinėms savybėms įtakos neturi.

BlizgiBlizgesio laipsnis

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. 
Galiojimo trukmė nepraimtoje gamintojo pakuotėje - 2 metai. Kai temperatūra žema, produktą prieš
naudojant reikia palaikyti kambario (20°C) temperatūroje.

Laikymas

■Tankis: apie 1,5 g/cm3 

■Sausojo sluoksnio storis: apie 65 µm/100 g/m2 

■Nusidėvėjimas pagal Taberį (CS 10/1000 U/1000 g): 50 mg/30 cm2 

■Kietumas pagal Kionigo švytuoklę: apie 150 s
■Gniuždomasis stiprumas: apie 79 N/mm2 

Techniniai duomenys
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Atsparumas chemikalams remiantis DIN EN ISO 2812-3:2007, esant 20 °C

7 dienos

Acto rūgštis 5 % + (V)

Acto rūgštis 10 % + (V)

Druskos rūgštis 10 % + (V)

Sieros rūgštis ≤ 10 % + (V)

Citrinos rūgštis 10 %  + 

Amoniakas 25 % (Salmiakg.)  + 

Kalcio hidroksidas  + 

Kalio šarmas 50 %  + 

Natrio šarmas 50 %  + 

Sotusis III geležies chlorido tirpalas + (V)

Lizoformo tirpalas 2 % + (V)

Magnio chlorido tirpalas 35 % + (V)

Distiliuotas vanduo  + 

Sotusis valg. druskos tirpalas +(V)

Terpentino pakaitalas  + 

Vaitspiritas  + 

Ksilenas + (V)

Etanolis + (V)

Benzinas DIN 51 600 + (V)

Bešvinis benzinas + (V)

Žibalas + (V)

Mazutas ir dyzeliniai degalai  + 

Variklių alyva  + 

Coca-Cola + (V)

Kava + (V)

Raudonas vynas + (V)

Skidrolis (hidraulinis skystis)  + 

Aušinimo skystis Trafo  + 

+ = atsparus, V = spalvos pakitimas

Atsparumas chemikalams

Įmaišius „Disbon 903 EP-Rapid”, dalinai sumažėja atsparumas chemikalams (PG 9 / organinės
rūgštys)

Dengimas

Betonas, cementinė išlyginamoji danga
Pagrindas turi būti sausas, išlaikantis apkrovą, stabilios formos, tvirtas, be atpleišėjusių
dalelių, nedulkėtas, be alyvos ir riebalų dėmių, gumos nuotrynų ir kitų birių dalelių.
Pagrindo stipris gniuždant turi būti ne mažiau 25 N/mm² .
Būtina patikrinti (padengti bandomąjį plotą), ar cementiniai, sintetine medžiaga pagerinti išlyginamųjų
dangų paviršiai dera su šia medžiaga. 
Pagrindo paviršiaus sukibties tvirtumas turi būti vidutiniškai 1,5 N/mm2, mažiausias dydis -
ne mažesnis kaip 1,0 N/mm2. Pagrindo drėgmė turi būti pasiekusi pusiausvyrą:
Betono ir cementinės išlyginamosios dangos iki 4 % masės (CM metodas)
Bandymo metodai pagal DAfStb remonto gairių 3 dalį.
Jeigu yra likutinės drėgmės, būtina gruntuoti paviršių su  „Disboxid 420 E.MI Primer” arba „Disboxid
462 EP-Siegel”. Tokiu atveju pagrindo paviršiaus sukibties tvirtumas turi būti vidutiniškai 2,0 N/
mm2, mažiausias dydis - ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2. Dengiant kitokius pagrindus, būtina „Disbon”
darbuotojų konsultacija.

Tinkami pagrindai
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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 galima tik nedidelius paviršius (apdoroti briaunas), išskyrus deimantinio šlifavimo technika
šalinant nelabai tvirtus sluoksnius.
Būtina laikytis BEB darbo blanko KH-0/U* ir BEB darbo blanko KH 3*, taip pat Vokietijos gelžbetonio
komiteto (DAfStb) 2 sk. betoninių  elementų apsaugos ir remonto direktyvų 2.5 lentelės nuorodų.
Neatšokusias epoksidines dangas kruopščiai nuvalyti, po to nušlifuoti arba apdoroti smėliasrovėmis iki
matiškumo (iki baltų dryžių), kad ant paviršiaus neliktų medžiagų likučių, priežiūros priemonių arba
pan.
Pagrindo išdaužas ir įtrūkius užpildyti sulig paviršiumi „Disbocret®-PCC-Mörtel″ arba „Disboxid
EPMörtel” skiediniais. 

Svarbu: Prieš dengiant ir darbo metu, aplinkoje nenaudoti silikoninių medžiagų, nes jos gali pažeisti
paviršių.
 *Federalinė išlyginamųjų dangų ir paklotų asociacija, 53842 Troisdorfas Oberlaras

Pagrindo paruošimas

Masė išmaišoma, į ją supilamas kietiklis. Lėtaeigiu maišytuvu (maks. 400 aps./min.) intensyviai
maišoma tol, kol masė pasidarys vientisos konsistencijos ir spalvos. Po to paruoštą medžiagą perpilti į
kitą indą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti. Dirbant nelaikyti medžiagos gamintojo pakuotėje. Kietėjimas
vyksta dėl polikondensacijos, todėl būtina tiksliai laikytis maišymo santykio.
Norint pagreitinti medžiagos kietėjimą ir darbo procesą, į kietiklį galima įmaišyti ne daugiau 3 %
(bendros masės) „Disboxid 903 EP-Rapid". Tik tada kietiklį supilti į masę. Įmaišius „Disboxid 903 EP-
Rapid” padidėja polinkis į gelsvėjimą, viršijus maksimalų priedo kiekį, atsiranda lūžumas ir susidaro
karbamatas.

Medžiagos paruošimas

Masė: kietiklis = 4:1 (svorio dalys)Maišymo santykis

Priklausomai nuo naudojimo, dengiama trumpaplaukiu arba vidutinio ilgio plauko voleliu, mente arba 
braukle (pvz., ebonitine dantytąja braukle).

Dengimo būdas

Nuoroda: dengiant dantytąja braukle su pasirinktais trikampiais dantimis, sąnaudos gali skirtis nuo
pateiktų.

Nuoroda: sluoksnių sandara pagal OS 8, žiūrėti atitinkamos sistemos TISluoksnių sandara

Gruntavimas:
Mineraliniai pagrindai gruntuojami užpildant poras „Disboxid 462 EP-Siegel Neu”. Šiurkštūs pagrindai
papildomai išlyginami išlyginamuoju glaistu (gruntu, sumaišytu su kvarciniu smėliu).  Pagal poreikį gali
būti naudojamos alternatyvios medžiagos:
„Disboxid 420 E.MI Primer”
„Disboxid 460 EP-Ground”
„Disboxid 461 EP-Filler Neu" 
„Disboxid 463 EP-Grund Neu"
žr. atitinkamas technines informacijas.

Dengiamasis sluoksnis

Sluoksnio dengimas voleliu:
Lygus paviršius 
„Disboxid 464 EP-Decksiegel“ vidutinio ilgio plauko voleliu tolygiai dengiamas ant  smėliu
nenubarstyto grunto sluoksnio. Priklausomai nuo apkrovos ir reikiamo sluoksnio storio, dengiama
vienu arba dviem etapais (1 arba du sluoksniai). Storesnį sluoksnį (kuriam dengiant voleliu reikalingi
du darbo etapai) galima išgauti ir vienu darbo etapu. Tuomet medžiaga pilama ant paviršiaus ir
tolygiai paskirstoma lygiąja ebonitine braukle. Po to skersai išilgai užvoluojama vidutinio
ilgio plauko voleliu.

Slydimą mažinantis paviršius 
Ant grunto sluoksnio, nubarstyto smėliu „Disboxid 943 Einstreuquarz” (0,4-0,8 mm) arba „Disboxid 944
Einstreuquarz ” (0,7 -1,2 mm), pilamas „Disboxid 464 EP-Decksiegel”, tolygiai paskirstomas lygiąja
ebonitine braukle ir skersai išilgai  užvoluojamas vidutinio  ilgio plauko voleliu.

Sklidusis sluoksnis lygiu paviršiumi:
Ant grunto sluoksnio, nubarstyto smėliu „Disboxid 942 Mischquarz” (0,1-0,4 mm), pilamas „Disboxid
464 EP-Decksiegel” ir tolygiai paskirstomas ebonitine dantytąja braukle. Dantytoji brauklė apverčiama
ir lygia nugarėle braukiama per sluoksnį. Po maždaug 10 min. sklidusis sluoksnis
nuorinamas spygliuotuoju voleliu. 

Sklidusis skiedinys lygiu paviršiumi:
Perpylus į kitą indą, maišant  įberiama 50% masės „Disboxid 942 Mischquarz” (0,1-0,4 mm)
smėlio. Taip paruoštą sklidųjį skiedinį pilti ant „Disboxid 942 Mischquarz” smėliu nubarstyto gruntinio
sluoksnio. Apdoroti kaip dengiant sklidųjį sluoksnį lygiu paviršiumi.
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Nuoroda: dengiant specialių spalvų medžiagą, reikia kontroliuoti įmaišomo smėlio kiekį, nes 
priklausomai nuo spalvos, turi neviršyti  50%.
Skirtingas smėlio kiekis, taip pat granuliometrijos kreivės paviršiaus plote gali lemti visų atspalvių
pokyčius.

Užbarstomoji danga:
Perpylus į kitą talpą, maišant įberiama 30% (svorio dalis) „Disboxid 943 Einstreuquarz” (0,4-0,8 mm)
smėlio. Taip paruoštas sklidusis skiedinys pilamas ant „Disboxid 942 Mischquarz” nubarstyto grunto
sluoksnio ir tolygiai paskirstomas ebonitine dantytąja braukle. Šviežias užbarstomasis sluoksnis per
visą paviršių nubarstomas „Disboxid 943 Einstreuquarz” (0,4-0,8 mm) arba „Disboxid 944
Einstreuquarz” (0,7-1,2 mm). Sukietėjus užbarstomajam sluoksniui, perteklinis kvarcinis smėlis
nušluojamas. Po to atliekama užbarstomosios dangos apdaila.

Lygus paviršius
Ant užbarstomosios dangos pilamas sklidusis skiedinys, paruoštas iš:
„Disboxid 464 EP-Decksiegel" 100% (svorio dalis)
„Disboxid 942 Mischquarz" 50%  (svorio dalis)
ir tolygiai išlyginamas mentele arba ebonitine dantytąja braukle. Paskui nuorinamas dygliuotuoju
voleliu.
Slydimą mažinantis paviršius
Ant užbarstomojo sluoksnio voleliu dengiamas vienas sluoksnis, kaip aprašyta aukščiau.

Gruntavimas
Disboxid 462 EP-Siegel Neu apie 300 - 400 g/m2 

Išlyginamasis glaistymas ( pagal
poreikį)
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Disboxid 942 Mischquarz

apie 660 g/mm/m²
apie 1000 g/mm/m²

Dengimas voleliu

Lygūs paviršiai apie 250 g/m2 vienam sluokniui

Slydimą mažinantys paviršiai* apie 450–900 g/m2 

Sklidusis sluoksnis lygiu paviršiumi

Apie 1 mm storio sluoksnis (3 mm
trikampiai dantys)*

apie 1,5 kg/m2 

Apie 1,5 mm storio sluoksnis (4 mm
trikampiai dantys)*

apie 2,3 kg/m2 

Sklidusis skiedinys lygiu paviršiumi

Apie 2 mm storio sluoksnis (5 mm trikampiai dantys)*

Disboxid 464 EP-Decksiegel
Disboxid 942 Mischquarz

apie 2,2 kg/m2 

apie 1,1 kg/m2 

Apie 3 mm storio sluoksnis (7 mm trikampiai dantys)*

Disboxid 464 EP-Decksiegel
Disboxid 942 Mischquarz

apie 3,3 kg/m2 

apie 1,7 kg/m2 

Apie 4 mm storio sluoksnis (9 mm trikampiai dantys)*

Disboxid 464 EP-Decksiegel
Disboxid 942 Mischquarz

apie 4,4 kg/m2 

apie 2,2 kg/m2 

Užbarstomoji danga

Užbarstomasis sluoksnis

Disboxid 464 EP-Decksiegel
Disboxid 943 Einstreuquarz

apie 2,1 kg/m2 

apie 0,7 kg/m2 

Nubarstymas

Disboxid 943 Einstreuquarz
arba
Disboxid 944 Einstreuquarz

apie 4–4,5 kg/m2 

Lygus paviršius

Disboxid 464 EP-Decksiegel
Disboxid 942 Mischquarz

apie 1,6 kg/m2 

apie 0,8 kg/m2 

Slydimą mažinantis paviršius*

Disboxid 464 EP-Decksiegel apie 500–900 g/m2 

Sąnaudos
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* Tai tik apytiksliai duomenys. Dantelių dydis priklauso nuo brauklės atsparumo nusidėvėjimui,
temperatūros, dengimo laipsnio ir pagrindo savybių. Nubarstytų sluoksnių dengimo sąnaudos
priklauso nuo temperatūros, dengimo būdo, įrankių bei barstomų medžiagų įvairovės. Tikslias
sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%, paruoštą medžiagą galima dengti apie 45 
min. Naudojant „Disboxid 903 EP-Rapid” tinkamumo dengti trukmė sutrumpėja iki 25 min. Kai
temperatūra aukštesnė, tinkamumo dengti trukmė - trumpesnė, kai temperatūra žemesnė –
trukmė ilgesnė.

Dengimo trukmė

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra
Ne žemesnė kaip 10°C ir ne aukštesnė kaip 30°C.
Santykinis oro drėgnumas turi būti ne aukštesnis kaip 80%. Pagrindo temperatūra visada turi būti bent
3°C aukštesnė už rasos taško temperatūrą

Dengimo sąlygos

Prastovos tarp darbo ciklų, esant 20°C temperatūrai, turi būti ne trumpesnės kaip 18 val. ir ne ilgesnės
kaip 24 val. Kai prastovos ilgesnės, per paskutinį darbo ciklą apdorotą paviršių reikia pašlifuoti, jei jis
nebuvo nubarstytas. Įmaišius „Disboxid 903 EP- Rapid”,  reikia paviršių nubarstyti smėliu, jei tą pačią
dieną (per 12 val.) nebus padengta kita danga.

Prastova tarp darbo ciklų

Prastovos įmaišius „Disboxid 903 EP-Rapid”

Disboxid 464 EP-
Decksiegel
pakuotė

Disboxid 903 EP-Rapid
pakuočių (po 0,5 l)
skaičius Esant 10° C Esant 20° C

30 kg -  36 val. 18 val.

30 kg 1 pakuotė 22 val. 9 val.

30 kg 2 pakuotės 15 val. 5,5 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 +20ºC ir santykinis oro drėgnumas 60%, paviršių galima mindžioti maždaug po 18
val., mechanininę ir cheminę apkrovą išlaiko maždaug po 7 d. Kai temperatūra žemesnė, paviršius
džiūsta ilgiau. Esant aukštesnei temperatūrai arba įmaišius „Disboxid 903 EP-Rapid”, kietėja greičiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Baigus darbą arba prieš ilgesnę pertrauką panaudoti įrankiai plaunami „Disboxid 419 Verdünner”.Įrankių plovimas

Nuorodos

Aktuali informacija pagal užklausimą.Ekspertizė

Gaminys skirtas naudoti profesionalams.

Pagrindinė masė: Dirgina odą. Gali sukelti alergiją, susilietus su oda. Stipriai dirgina akis. Toksiška
vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugotis,
kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Neišpilti į aplinką. Naudoti asmenines apsaugos
priemones. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Pagal galimybes
išimti kontaktines linzes (jei yra). Toliau plauti akis. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu
vandens. Sudėtyje yra epoksidinių junginių. Gali sukelti alergines reakcijas.
Sudėtyje yra: bisfenolio-A-epichlorhidrino dervos, vidutinės molekulinės masės <= 700, Bisfenolio-F-
epoksidinė dervos MG < 700, neodekano rūgšties glicidilo esterio.

Kietiklis: Stipriai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali sukelti alergiją, susilietus su oda. Kenksminga
prarijus ar įkvėpus. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Neišpilti į aplinką. Naudoti
asmenines apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu vandens. PATEKUS Į
AKIS: keletą minučių kruopščiai praplauti vandeniu. Pagal galimybes išimti kontaktines linzes (jei
yra). Toliau plauti akis. Sudėtyje yra benzilo alkoholio, polimerų  dipropileno triamino pagrindu, 3-
aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamino.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

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. Šiame gaminyje LOJ yra iki 180 g/l. ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

RE 1Giscode

Žr. saugos duomenų lapus.
Dengiant laikytis „Disbon Bautenschutz“ dengimo taip pat grindų valymo ir priežiūros nuorodų.

Išsamesni duomenys
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Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-464-001255
EN 1504-2:2004 Paviršių apsaugos produktas – danga

EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ir ZA.1g

Disboxid PHS-Sistema OS 8

Linijinė susitrauktis ≤ 0,3 %

Gniuždomasis stipris I klasė

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

Atsparumas agresyvioms
cheminėms medžiagoms kietumo netektis < 50%

Geba uždengti plyšius NPD

Atsparumas smūgiams I klasė

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

Reakcija į gaisrą E fl klasė

Grublėtumas III klasė

CE ženklinimas

EN 1504-2
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).

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

08

DIS-464-001255
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
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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.

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į "Caparol"  konsultantus, kurie
profesionaliai patars, atsižvelgę į konkretų objektą.

Techninė konsultacija

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

Klientų aptarnavimo centras
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Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie
tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.
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