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Disbofein 329 Grundschicht
Akrilinis dispersinis gruntas nepadengtoms akytojo betono sienų
plokštėms, prieš dengiant „Disbofein 330 Rollschicht” ir „Disbofein
333 Feinschicht”.

Produkto aprašymas

Naujoms, nepadengtoms akytojo betono sienų plokštėms gruntuoti prieš dengiant „Disbofein 330
Rollschicht” ir „Disbofein 333 Feinschicht”.

Paskirtis

Sistema: „Disbofein 329 Grundschicht”, „Disbofein 330 Rollschicht” ir „Disbofein 333 Feinschicht”,
buvo specialiai sukurta konstrukciniams elementams iš akytojo betono dengti  ir atitinka akytojo betono
gamintojų keliamus reikalavimus.

Išskirtinės „Disbofein 329 Grundschicht“ savybės:

Savybės

■ Lengvai dengiamas
■ Ekonomiškas, nes paruoštas dengti
■ Idealus pagrindas prieš dengiant „Disbofein 330 Rollschicht” ir „Disbofein 333 Feinschicht”

Akrilinė dispersijaPagrindinė medžiaga

25 kg kibiraiPakuotė/indų talpa

Balta.
Kitos spalvos pagal užklausimą.

Spalvos

Vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimtų gamintojo pakuočių tinkamumo naudoti trukmė  - 12 mėn.

Laikymas

■Tankis: apie 1,5 g/cm3 Techniniai duomenys

Dengimas

Naujos, nepadengtos akytojo betono sienų plokštės.
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių.

Tinkami pagrindai

Akytojo betono paviršius kruopščiai nuvalyti šepečiu. Pašalinti nešvarumus. Išdaužas ir įtrūkius, kurių
gylis > 5 mm, užtaisyti „Disbofein 331 Reparaturmörtel”.
Jei tuštumėlių ar gaminio sąlygotų nelygumų, išdaužų ar įtrūkimų gylis < 5 mm, juos užtaisyti
„Disbofein 332 Spachtel”.

Pagrindo paruošimas

„Disbofein 329 Grundschicht” gruntas yra paruoštas dengti.
Ilgėliau pastovėjusią medžiagą išmaišyti.
Dengiant „Disbofein 330 Rollschicht” ir „Disbofein 333 Feinschicht”  spalva, kurios šviesio koeficientas
didesnis kaip 60, galima gruntuoti baltos spalvos gruntu.
Jei dengiamojo sluoksnio šviesio koeficientas mažesnis kaip 60, „Disbofein 329 Grundschicht” gruntą
reikia nuspalvinti iki 30 % „Caparol AVA-Abtönfarbe” spalvinamaisiais dažais arba užsakyti gamyklinį
spalvinimą (dengiamojo sluoksnio spalva).

Medžiagos paruošimas

Dengimas voleliuDengimo būdas

„Disbofein 329 Grundschicht” dengti voleliu ir tolygiai išlyginti. Galima dengti ir purkštuvais (M-Tec
Speedy P 15, purkštukas 6, purškimo galvutė Integrakombi). Užpurkštą medžiagą taip pat tolygiai
išlyginti voleliu.

Dėmesio:
 „Disbofein 329 Grundschicht” dengiasi elastingai ir lengvai, tačiau iš to kyla pavojus, kad medžiaga
ant paviršiaus voleliu bus padengta per plačiai, todėl nebus reikiamo užpildymo, o grunto sluoksnis
bus per plonas. Todėl svarbu, kad medžiaga būtų dengiama gerai įsotinant.
Sąnaudos turi būti ne mažesnės kaip 900 g/m2. Medžiagos negalima dengti, kai paviršių veikia
tiesioginiai saulės spinduliai, lyja ar pučia stiprus vėjas, taip pat negalima dengti įkaitusių pagrindų. 
Esant reikalui, paviršių pridengti pastoliniu tinkleliu.
Laikytis VOB C dalies, DIN 18 363 , 3 sk.
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Gruntinis sluoksnis -  „Disbofein 329 Grundschicht”.
Baigiamasis sluoksnis  „Disbofein 330 Rollschicht” arba „Disbofein 333 Feinschicht”.

Sluoksnių sandara

„Disbofein 329 Grundschicht” ne mažiau kaip 900 g/m2.
Pirmą kartą dengiant akytąjį betoną, bendros sąnaudos turi būti ne mažesnės kaip 1,8 kg/m2 (gruntinis
ir baigiamasis sluoksnis).

Sąnaudos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra
Ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 30°C.

Dengimo sąlygos

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%, džiūsta apie 4 -12 val.
Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudotus įrankius iškart išplauti vandeniu.Įrankių plovimas

Nuorodos

■ 2-1008, vandens garų pralaidumo ir vandens įgerties bandymas Polymer-Institut, FlörsheimEkspertizė

Dirbant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS ANT ODOS : plauti
muilu ir dideliu kiekiu vandens. Pagal užklausą išduodamas saugos duomenų lapas. Sudėtyje yra 2-
Metil-2H-izotiazol-3-ono.Gali sukelti alerginę reakciją.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbimui atiduoti tik visiškai tuščias pakuotes. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų
dažų/ lako atliekas, sudžiūvusius - kaip statybos, griovimo arba buitines atliekas.

Atliekų tvarkymas

M-GP 01Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Žr. saugos duomenų lapus.
Dengiant laikytis „Disbon Bautenschutz” dengimo nuorodų.

Išsamesni duomenys

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

Techninė konsultacija

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

Klientų aptarnavimo centras
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