
Techninė informacija 305

DisboPUR 305
Elastinga pigmentinė dviejų komponentų poliuretano danga
balkonams, terasoms ir arkadoms

Produkto aprašymas

Danga mineralinėms grindims, kurias viekia atmosferos veiksniai, pvz. balkonų, terasų, arkadų
grindims.

Paskirtis

■ Šaltyje išlieka elastinga, uždengia įtrūkimus
■ Atspari UV spinduliams bei žalingiems atmosferos veiksniams
■ Išlaiko ilgalaikę drėgmės apkrovą
■ Atsapari mechaninei apkrovai
■ Galima pagreitinti kietėjimą
■ Be tirpiklių

Savybės

Dviejų komponentų poliuretano dervaPagrindinė medžiaga

10 kg skardiniai indaiPakuotė/indų talpa

■ 10 kg talpos:
artima RAL 7032 (žvyro pilkumo), artima RAL 7035 (šviesiai pilka), artima RAL 7037 (dulkių
pilkumo)

Spalvos

Kiti atspalviai pagal užsakymą. 
Gali būti tonuojama pagal „FloorColor-Kollektion” spalvyną.

Danga yra atspari ultravioletiniams spinduliams, spalvos neblunka. Tačiau dėl sąveikos su
organinėmis dažančiomis medžiagomis (pvz., kava, raudonasis vynas arba lapai), taip pat įvairiomis
cheminėmis medžiagomis (pvz., dezinfekavimo priemonės, rūgštys ir kt.) gali pakisti atspalvis. Dėl
šlifuojamosios apkrovos paviršius gali susibraižyti. Tai neįtakoja dangos funkcinių savybių.

Blizgi dangaBlizgesio laipsnis

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.Laikymas

Originaliose nepraimtose pakuotėse laikomas produktas galioja mažiausiai 9 mėnesius. Kai
sandėliavimo temperatūra žemesnė, prieš dengiant, produktą reikia palaikyti 20°C temperatūroje.

■ Įtrūkių uždengimas pagal DIN EN 1062-7:
kai temperatūra 0 °C - A 4 klasė (įtrūkio plotis > 1250 µm)  
kai temperatūra -10 °C - A 3 klasė (įtrūkio plotis > 500 µm) 

Techniniai duomenys

■ Tankis: apie 1,4 g/cm3 

■ Sausojo sluoksnio storis: apie 70 µm/100 g/m2 

■ Nusidėvėjimas pagal Taberį (CS 10/1000 U/1000 g): apie 46 mg/30 cm2 

■ Kietumas pagal Shore (A/D): apie A 85/ D 35
■ Ribinis pailgėjimas pagal DIN 53504: > 70 % (kai 0° C)
■ Klampumas: apie 4000 mPas
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Atsparumas cheminėms medžiagoms pagal DIN EN ISO 2812-3:2007, kai temperatūra 20 °C

7 dienos

Tyrimo grupė 5b: mono- ir daugiaatomiai
alkoholiai (išskyrus metanolį), glikolio eteriai

+ / -

Tyrimo grupė 9: neorganinių rūgščių (karbono
rūgštis) vandeniniai tirpalai iki 10%, taip pat jų
druskos (vandeniniame tirpale)

+ (V)

Tyrimo grupė 10: mineralinės rūgštys iki 20%, taip
pat jų druskos vandeniniame tirpale (pH
<6), išskyrus vandenilio fluorido rūgštį ir
oksiduojančias rūgštis bei jų druskas

+ (V)

Tyrimo grupė 11: neorganiniai šarmai ir
neorganinės šarmiškai hidrolizuojančios druskos
vandeniniame tirpale (pH < 8), išskyrus amoniako
tirpalus ir oksiduojančius druskų tirpalus (pvz.
hipochloritas)

 + 

Etanolis 50 % + / -

Amoniakas 25 % + (V)

Natrio šarmas 50 % + (V)

Citrinos rūgštis 10 %  + 

Distiliuotas vanduo  + 

Natrio chloridas  (tirpi druska)  + 

Kava + (V)

Cola + (V)

Raudonas vynas + (V)

Ženklų paaiškinimas: + = atspari, +/- = sąlyginai atspari, V = blukina

Atsparumas chemikalams

Dengimas

Betonas, cementinė išlyginamoji danga.
Pagrindas turi išlaikyti apkrovą, būti stabilios formos, tvirtas, be atpleišėjusių dalelių, nedulkėtas,
nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų ir kitų birių dalelių. 

Pagrindo paviršiaus tempiamasis stipris turi būti vidutiniškai apie 1,5 N/mm2, mažiausia atskira vertė
turi būti ne mažesnė kaip 1,0 N/mm2. Pagrindai turi būti tolygiai išdžiūvę (betono ir cementinės dangos
- maks. 4% masės). Neturi būti kylančios drėgmės.

Tinkami pagrindai

Kad atitiktų keliamus reikalavimus, pagrindas paruošiamas specialomis priemonėmis: rutuline srove
arba frezomis. Vienkomponenčiai seni dažai ir atšokę dvikomponenčiai sluoksniai turi būti
pašalinti. Stiklo pavidalo paviršiai (keraminės plytelės) ir standūs dvikomponenčiai sluoksniai nuvalomi,
po to nušlifuojami arba  numatinami srove. Apkrovą išlaikantys seni PU sluoksniai nušlifuojami iki
matiškumo.

Pagrindo paruošimas

Pagrindo išdaužos ir įtrūkiai užpildomi sulig paviršiumi „Disbocret -PCC-Mörtel” arba „Disboxid
EPMörtel” skiediniu (EP-Mörtel naudoti tik reikiamose vietose).

Komponentą A (pagrindinę masę) išmaišyti, supilti komponentą B (kietiklį) ir intensyviai maišyti
lėtaeige maišykle (iki 400 aps./min.), kol spalva pasidarys vientisa, tolygi. Perpilti į švarią talpą ir dar
kartą gerai išmaišyti (nedengti iš originalios talpos).
Jei reikia, į „DisboPUR 305” galima įmaišyti iki  3 % masės dalies „Disbon 913 PU-Stellmittel” , kuris
suteiks produktui tiksotropinių savybių. Tačiau šis priedas gali pakenkti produkto sklidai ir paviršiaus
vaizdui.

Norint paspartinti atsparumą lietui, kietėjimą ir greičiau dengti sekantį sluoksnį, galima panaudoti
 „DisboADD 905”. Vieną pakuotę (apie  40 ml) kietėjimą spartinančios priemonės „DisboADD 905”
supilti į  „DisboPUR 305” komponentą A (pagrindinę masę) ir tik tuomet įmaišyti komponentą B
(kietiklį).

Medžiagos paruošimas

Pastaba: Norint suteikti „DisboPUR 305” tiksotropinių savybių, naudoti išimtinai tik „Disbon 913 PU-
Stellmittel”, nes kiti produktai gali pakenkti medžiagos kietėjimo procesui.

A komponentas (masė): B komponentas (kietiklis) = 72:28 masės dalysMaišymo santykis

Gali būti dengiama trumpaplaukiu arba vidutinio ilgio plauko voleliu arba braukle (pvz., ebonitine
dantytąja braukle).

Dengimo būdas
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Sluoksnių sandara „Disboxid ColorQuarz-System aussen” ir „Disboxid MultiColorSystem aussen”, žr.
atitinkamų sistemų technines informacijas.

Gruntinis sluoksnis
Mineraliniai pagrindai gruntuojami užpildant poras „Disboxid 420 E.MI Primer”. Kad nesusidarytų
blizgių vietų, medžiagą išlyginti vidutinio ilgio plauko voleliu skersai išilgai. Stipriai įgeriančius
pagrindus (grunto derva atsiskiria, nesusidaro uždara grunto plėvelė) reikia gruntuoti antrą kartą, kad
būtų uždarytos poros.

Nelygumus užlyginantis glaistymas
Kad būtų išlyginti paviršiaus nelygumai > 1 mm (išmatavus specialiu metodu*), reikia nuglaistyti
nelygumus užlyginančiu glaistu.
Glaistą paruošti:
1 masės dalis „Disboxid 420 E.MI Primer”,
0,75 masės dalis „Disboxid 942 Mischquarz”,
0,75 masės dalis „Disboxid 943 Einstreuquarz”.

Glaistą užpilti ant nugruntuoto paviršiaus. Mentele paskirstyti tolygiai ir užlyginti nelygumus.
Šviežiai nugruntuotą ar nuglaistytą paviršių nubarstyti „Disboxid 942 Mischquarz” (neviršijant nurodytų
sąnaudų).
*Kvarcinio smėlio metodas pagal Vokietijos gelžbetonio komiteto (DAfStb), remonto direktyvos 3 dalį:
nelygumų nustatymas.

Dengimas
Sumaišytą medžiagą užpilti ant išlyginamojo sluoksnio ir tolygiai paskirstyti ebonitine dantytąja braukle
(6 mm trikampiai dantukai). Po maždaug 10 min. spygliuotuoju voleliu voluojant skersai išilgai
pašalinamas oras.

Vertikaliems ir nuožulniems paviršiams į „DisboPUR 305” įmaišyti maždaug 0,5 – 3 % „Disbon 913 PU
Stellmittel” priedo, kad medžiaga įgautų tiksotropinių savybių.

Atnaujinanti danga ant senos apkrovą išlaikančios poliuretaninės dangos
Sumaišytą medžiagą užpiti ant nušlifuoto paviršiaus ir tolygiai paskirstyti dantytąja braukle (2 mm
trikampiai dantukai). Su trumpo ar vidutinio plauko voleliu išlyginti paviršių.

Sluoksnių sandara

Nuoroda: dengiant dantytąja braukle su pasirinktais trikampiais dantimis, sąnaudos gali skirtis.
Dantelių dydis priklauso nuo brauklės atsparumo nusidėvėjimui, temperatūros, dengimo laipsnio ir
pagrindo savybių.

Paviršių apdaila
„Disbon HS 8255 FastChips” įbarstyti į šviežią dangą.
Alternatyva:
„Disboxid 948 Color-Chips” įbarstyti į  ką tik padengtą dangą ir, išdžiūvus, paviršių padengti „Disbothan
446 PU-Klarschicht” laku(žr. TI 446) lygiu arba slidumą mažinančiu sluoksniu.

Galutinė danga
Lygi galutinė danga dengiama „Disbothan 446 PU-Klarschicht” laku trumpo plauko, tirpikliams atspariu
voleliu.
Slidumą mažinanti galutinė danga dengiama „Disbon 947 SlideStop Rough” sumaišius su „Disbocolor
499 Verdünner” skiedikliu tolygiai PE glaistykle nubraukiant iki grūdelio dydžio sluoksnio. Kai prastovos
ilgesnės, medžiagą reikia pamaišyti. Galiausiai skersai išilgai pavoluoti „Moltopren” voleliu (porų Ø 5
mm). Paviršiumi negalima vaikščioti antbačiais su spygliais.
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Gruntinis sluoksnis
Disboxid 420 E.MI Primer apie 0,3-0,4 kg/m²

Nelygumus užlyginantis glaistymas
Kai nelygumų gylis nuo 1,0 mm

Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz

apie 0,66 kg/mm/m²
apie 0,5 kg/mm/m²
apie 0,5 kg/mm/m²

Danga

Sklidi danga
DisboPUR 305 2,3 - 2,8 kg/m2 

Atnaujinanti danga
DisboPUR 305 apie 0,5 kg/m2 

Paviršių apdaila

Pabarstai be papildomo galutinio lakavimo
Disbon 8255 FastChips apie 20 g/m2 

Pabarstai, slidumą mažinanti galutinė danga
Disboxid 948 Color-Chips
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough (ca. 10 %)
Disbocolor 499 Verdünner (ca. 6%)

apie 30 g/m2 

apie 150 g/m2 

apie 15 g/m2 

apie 9 ml/m2 

Pabarstai, lygi galutinė danga
Disboxid 948 Color-Chips
Disbothan 446 PU-Klarschicht

apie 30 g/m2 

apie 150 gl/m2 

Sąnaudos

Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą objekte.

Kai temperatūra 20°C ir santykis oro drėgnumas 60%, sumaišyto produkto tvermės trukmė - apie 45
min. Jei pridedama „DisboADD 905″, tvermės trukmė sumažėja iki 30 min.  Aukštesnė temperatūra
sutrumpina, žemesnė –  šiek tiek pailgina tinkamumo dengti trukmę.

Dengimo trukmė

Produkto, 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 taško temperatūrą.

Dengimo sąlygos

Prastovos laikas tarp atskirų darbo ciklų (gruntavimo, nelygumus užlyginančio glaistymo ir dangos
„DisboPUR 305″), kai temperatūra 20°C, turi būti ne trumpesnė kaip 12 val. ir ne ilgesnė kaip 24 val.
Kai prastovos ilgesnės, paviršių prieš dengiant reikia pašlifuoti, jei prieš tai jis nebuvo nubarstytas
kvarciniu smėliu.

Prastova tarp darbo ciklų

Vėl dengti „DisboPUR 305” galima ne anksčiau kaip po 18 val., vėliausiai  po 48 val. Kai temperatūra
aukštesnė,nurodyta trukmė sutrumpėja, o kai žemesnė – pailgėja.

Prastovos, kai naudojamas priedas DisboADD
905 +10° C +20° C

Atsparumas lietui be priedo 20 val. 12 val.

įpylus 1 pakuotę
DisboADD 905 5 val. 4,5 val.

Atsparumas
mindžiojimui

be priedo 30 val. 18 val.

įpylus 1 pakuotę
DisboADD 905 24 val. 7 val.

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas 60%, paviršių galima mindžioti arba dengti kitu
sluoksniu maždaug po 18 val., visiškai  mechaninę ir cheminę apkrovą išlaiko maždaug po 7 d. Kai
temperatūra žemesnė, reikia atitinkamai daugiau laiko. Kietėjant, padengtą medžiagą reikia apsaugoti
nuo drėgmės, kitaip gali atsirasti paviršiaus pažeidimų ir sumažėti sukibtis.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Baigus darbą ir prieš ilgesnę pertrauką, darbo įrankius išplauti „Disbocolor 499 Verdünner” skiedikliu.Įrankių plovimas

Nuorodos
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Tik profesionalams!

A komponentas (pagrindinė masė):
Nepavojinga medžiaga

B komponentas (kietiklis):
gali sukelti alergines odos reakcijas. Gali dirginti kvėpavimo takus. Kenksminga įkvėpus.
Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. Saugoti, kad neišsilietų į aplinką. Naudoti
specialias asmenines saugos priemones.
PRARIJUS: nedelsiant kreiptis į gydytoją.
PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių
kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra ir įmanoma, išimti kontaktinius lęšius, toliau plauti akis.
Sudėtyje yra 1,6-diizocianatoheksano (CAS-Nr. 28182-81-2).

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Perdirbimui atiduoti tik tuščias pakuotes. Medžiagos likučius: masę su kietikliu palikti sukietėti, tuomet
sutvarkyti kaip dažų atliekas. Nesukietėjusius likučius sutvarkyti kaip pavojingas atliekas.

Atliekų tvarkymas

Tokiam A/j kategorijos produktui nustatytas leistinas LOJ kiekis : 500 g/l (2010). Šiame produkte yra ne
daugiau kaip 35 g/l LOJ.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

PU40Giscode

Žr. saugos duomenų lapą.Išsamesni duomenys

Dengiant šią medžiagą, laikytis „Bautenschutz” (statybos saugos)  dengimo taisyklių taip pat nuorodų,
kaip valyti ir prižiūrėti grindis.

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

Techninė konsultacija

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

Klientų aptarnavimo centras

 

Techninė informacija Nr. 305 - atnaujinta rugsėjo 2017
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.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt


