
Techninė informacija 326

DisboPUR A 326
Greitai kietėjanti, pigmentuota dvikomponentė reaktyvioji derva
asparagino rūgšties esterio pagrindu

Produkto aprašymas

Mineraliniams grindų paviršiams viduje ir išorėje bei kietojo asfalto paviršiams viduje. Ypač tinka, kai
reikia greitai padengti apkrovą išlaikančius epoksidinės dervos bei  tąsiai kietus poliuretaninius
sluoksnius.

Paskirtis

■ Gerai kietėja
■ Atspari šviesai, UV spinduliams, neblunka 
■ Tąsiai kieta
■ Atspari chemikalams
■ Be vilgiklių, galinčių pakenkti dangai
■ Dengiama būna silpno kvapo
■ Minimalizuotas išskiriamų kenksmingųjų medžiagų kiekis, atitinka AgBB kontrolės kriterijus

Savybės

dvikomponentė speciali derva asparagino rūgšties esterio pagrinduPagrindinė medžiaga

7 kg kombinuota skardinė pakuotėPakuotė/indų talpa

24,5 kg pakuotė (A komponentas/pagrindinė masė: 17,5 kg skardinė statinaitė, B komponentas/
kietiklis: 7 kg skardinis kibiras)

artima RAL 7032 žvyro pilkumo (7 kg kombinuota skardinė pakuotė).

Pagal užklausimą galima pagaminti kitus atspalvius
Dėl organinių dažiklių (pvz., esančių lapuose), taip pat įvairių chemikalų (pvz., dezinfekavimo
medžiagų, rūgščių ir kt.) poveikio gali pakisti spalva. Veikiant šlifavimo apkrovai, paviršius gali
susibraižyti. Bet visa tai medžiagos funkcinėms savybėms įtakos neturi.

Spalvos

BlizgiBlizgesio laipsnis

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje
Produktas nepraimtose gamintojo pakuotėse tinkamas naudoti mažiausiai 9 mėnesius

Laikymas

■ Tankis: apie 1,4 g/cm3 

■ Sausojo sluoksnio storis: apie 72 µm/100 g/m2 

■ Nusidėvėjimas pagal Taberį (CS 10/1000 U/1000 g): apie 52 mg/30 cm2 

■ Kietumas pagal Shore (A/D): apie D 76
■ Ribinis pailgėjimas pagal DIN 53504: apie 15% (kai sluoksnio storis 500 µm)
■ Klampumas: apie 1.700 mPas

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

Gr.* Dienos

1  Benzinas, super ir normalus (pagal DIN EN 228), su iki 5 % tūrio
bioalkoholio > 3 d.

3 

Krosninis kuras EL (pagal DIN 51 603-1), nenaudotos degimo variklių
alyvos ir nenaudotos automobilių transmisinės alyvos, mišiniai iš
sočiųjų ir aromatinių angliavandenilių, kuriuose aromatinių junginių <
20 % masės ir
suliepsnojimo temperatūra > 55 °C

> 7 d.

4  Visi angliavandeniliai, taip pat mišiniai, kuriuose yra benzeno (iki 5 %
masės) > 1 d.

5  Vienhidroksiliai ir daugiahidroksiliai alkoholiai (iki 48 % masės
metanolio), glikolio eteris > 1 d.

7b Biodyzelinas (pagal DIN EN 14214) > 7 d.

9  Neorganinių rūgščių (karboksirūgščių) vandeniniai tirpalai iki 10%, taip
pat jų druskos (vandeniniai tirpalai) > 3 d.

10
Mineralinės druskos iki 20%, taip pat jų druskų vandeniniai tirpalai (pH
< 6), išskyrus fluoro vandenilio rūgštį ir oksidacinio poveikio rūgštis bei
jų druskas.

> 7 d. (V)

Sieros rūgštis 38 % > 7 d. (V)

Stabdžių skystis  DOT 4 > 3 d.

Aušinimo skystis/Glysantin > 7 d.

Hidraulinis skystis Skydrol LD4 > 7 d. (V)

Raudonasis vynas > 7 d.

(V) = blukimas
*pagal DIBT bandymo principus

Atsparumas chemikalams

Dengimas

Visi mineraliniai pagrindai viduje ir išorėje, kietojo asfalto išlyginamoji danga viduje.
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.
Ant cementiniais ar sintetine medžiaga pagerintais išlyginamaisias mišiniais padengtų paviršių reikėtų
padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį. 
Pagrindo paviršiaus atsparumas tempimui turi būti vidutiniškai 1,5 N/mm2, atskiras mažiausias dydis
turi būti ne mažesnis kaip 1,0 N/mm2.
Pagrindo drėgmė turi būti išsilyginusi:
Betono ir cementinės išlyginamosios dangos: neviršyti 4 % (CM metodas)
Išvardytų verčių bandymo metodai pagal DAfStb, remonto direktyvos 3 dalį.

Kietojo asfalto išlyginamoji danga turi atitikti kietumo klasę < IC 15 ir nesideformuoti, esant nurodytoms
temperatūros sąlygoms ir mechaninei apkrovai.

Apkrovą išlaikančios senos EP dangos arba tąsiai kietos dangos poliuretano  pagrindu.

Esant kitų rūšių pagrindui arba dengimo būdui, būtina kreiptis į „Disbon“ konsultantus.

Tinkami pagrindai

Mineraliniai pagrindai ir kietasis asfaltas:
Cementinis pagrindas paruošiamas mažai dulkių keliančia smėliasrove (šratasrove) kartu susiurbiant.
Nelabai tvirtų sluoksnių pašalinimo laipsnis priklauso nuo slėgio ir abrazyvų rūšies bei kiekio. Šlifuoti
leidžiama tik nedidelius paviršius (briaunų apdorojimas), 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 dalies.
Išdaužas ir defektus mineraliniuose pagrinduose užpildyti sulig paviršiumi  „Disbocret®-PCC-Mörtel“
arba „Disboxid EP-Mörtel“ skiediniu.
Pluoštinius pagrindus (plieno arba plastiko pluoštus) reikia nugruntuoti ir nušlifavus vėl nugruntuoti,
kad nesusidarytų „dagties“ efektas.
Apkrovą išlaikančius, neatšokusius EP sluoksnius ir tąsiai kietus PU sluoksnius nuvalyti ir nušlifuoti iki
pabalimo arba nuvalyti smėliasrove. Šlifavimo dulkes kruopščiai pašalinti.

Pagrindo paruošimas

 *Bundesverband Estrich und Belag (Vokietijos grindų dangų asociacija), 53842 Troisdorfas,
Oberlaras.
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A komponentą (pagrindinę masę) išmaišyti ir įpilti B komponentą (kietiklį). Intensyviai išmaišyti
lėtaeigiu maišytuvu (iki 400 aps./min.), kol masė pasidarys vienodo atspalvio, tolygi, be
gumulų. Išmaišytą medžiagą perpilti į kitą indą ir dar kartą gerai išmaišyti. Medžiagos temperatūra turi
būti nuo +15 °C  iki +20 °C . Medžiagos negalima skiesti. Prireikus, kad nelašėtų, (pvz. vertikaliems
paviršiams) „DisboPUR A 326“ atskiesti iki 1 % masės „Disbon 913 PU-Stellmittel“.

Medžiagos paruošimas

A komponentas (pagrindinė masė) : B komponentas (kietiklis)  = 5 :2 masės dalysMaišymo santykis

Dengiama ebonitine braukle ir trumpaplaukiu arba vidutinio plauko voleliu.
Faktūrinė danga dengiama glaistykle ir tirpikliui atspariu faktūriniu voleliu (poroloniniu voleliu).

Dėl trumpos mišinio tvermės trukmės medžiagą būtina padengti nedelsiant. Reikalingi 3 darbininkai:
maišyti, dengti ir išlyginti voleliu arba suteikti faktūrą, dengiant didelius paviršius – atitinkamai daugiau.
Dengiant voleliu ir suteikiant faktūrą, gali likti volelio žymių. Įbarstomasis sluoksnis turi būti
dengiamas tolygiu sluoksniu, kitaip skirsis faktūra.

Norint įvertinti paviršių, reikia padengti bandomąjį plotą konkrečiomis objekto sąlygomis.

Dengiant dantytąja braukle, dėl trikampių dantų sąnaudos gali skirtis nuo nurodytųjų.

Dengimo būdas

Gruntinis sluoksnis
Mineralinius pagrindus nugruntuoti „Disboxid 462 EP-Siegel“ užpildant poras. Grublėtus pagrindus
išlyginti nelygumus išlyginančiu glaistu (gruntas sumaišomas su kvarciniu smėliu). Siekiant pagreitinti
kietėjimą ir kad greičiau būtų galima dengti kitu sluoksniu, į gruntą galima įmaišyti iki 5,5 % „Disboxid
903 EP- Rapid“.

Taip pat galima naudoti:
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 461 EP-Filler Neu
Išsamesnė informacija, žr. atitinkamą TI.

Esant tinkamoms objekto sąlygoms, „DisboPUR A 326“ galima  dengti tiesiai ant mineralinių
pagrindų negruntuojant. Tačiau tokiu atveju būtina iš pradžių padengti bandomąjį plotą ir patikrinti
sukibtį. 

Sluoksnių sandara

Dengiamasis sluoksnis

Lygus paviršius
„DisboPUR A 326“ užpilti ant paviršiaus, tolygiai 2 mm sluoksniu paskirstyti ebonitine braukle,  skersai
išilgai nuvoluoti vidutinio plauko voleliu. Antrą sluoksnį dengti ne anksčiau kaip po 2 val. ir ne vėliau
kaip po 24 val.

Slidumą mažinantis paviršius (R 11 V4)
Dengti, kaip aprašyta aukščiau, žr. „Lygus paviršius“, tik  pirmą, dar šviežią sluoksnį per visą paviršių
nubarstyti „Disboxid 943 Einstreuquarz“ smėliu. Išdžiūvus pašalinti neprilipusį smėlį. Dengti baigiamąjį
sluoksnį, guminiu brauktuvu tolygiai išlyginant priešpriešais ir po to nuvoluojant skersai išilgai voleliu.
Slidumą mažinantis paviršius, kai sluoksnio storis didesnis
Produktą perpylus į kitą talpą, maišant įberti apie 40 % masės „Disboxid 942 Mischquarz“ (0,1 – 0,4
mm), užpilti ant paviršiaus. Ebonitine braukle tolygiai išlyginti 3 – 4 mm storio sluoksniu. Po maždaug
10 minučių šviežią sluoksnį per visą paviršių nubarstyti „Disboxid 943 Einstreuquarz“ smėliu. Išdžiūvus
neprilipusį smėlį pašalinti. Dengti baigiamąjį „DisboPUR A 326“ sluoksnį, guminiu brauktuvu tolygiai
išlyginant priešpriešais ir po to skersai išilgai nuvoluojant voleliu.
Faktūrinis sluoksnis (R10)
Pirmą sluoksnį dengti, kaip aprašyta aukščiau, žr. „Lygus paviršius“. Antram sluoksniui produktą
perpilti į kitą talpą, maišant įbertu apie 50 % „Disboxid 942 Mischquarz“ ir apie 25 % „Disboxid 943
Einstreuquarz“ smėlio. Mišinį dengti nerūdijančio plieno mente ir išlyginti sulig grūdeliu. Iškart po to
nuvoluoti grubios faktūros poroloniniu voleliu skersai išilgai. Paviršiumi galima pavaikščioti batais su
vinimis.
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Lygus paviršius
DisboPUR A 326 apie 400-600 g/m2   vienam

sluoksniui

Slidumą mažinantis paviršius
Įbarstomasis sluoksnis:
DisboPUR A 326
Nubarstymas:
Disboxid 943 Einstreuquarz* 
Galutinis sluoksnis: 
DisboPUR A 326

apie 400-600 g/m2 

apie 3 kg/m2 

apie 600-900 g/m2 

Slidumą mažinantis paviršius, kai sluoksnio storis didesnis
Įbarstomasis sluoksnis
DisboPUR A 326
Disboxid 942 Mischquarz
Nubarstymas: 
Disboxid 943 Einstreuquarz*
Galutinis sluoksnis:
DisboPUR A 326

apie 800 g/m2 

apie 320 g/m2 

apie 4 kg/m2 

apie 600-900 g/m2 

Faktūrinis sluoksnis
Pirmas sluoksnis
DisboPUR A 326
Antras sluoksnis
DisboPUR A 326
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz

apie 400-600 g/m2 

apie 500-600 g/m2 

apie 250-300 g/m2 

apie 125-150 g/m2 

Sąnaudos

*Kaip alternatyva „Disboxid 944 Einstreuquarz“ arba granito skaldelės (0,5 – 1,0 mm)

Tikslias sąnaudas galima paskaičiuoti padengus bandomąjį plotą objekte. Galutinės dengiamosios 
dangos sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo temperatūros, dengimo rūšies, įrankio, taip pat skirtingų
nubarstymo medžiagų.

Temperatūra Tvermės trukmė

+ 5 °C 20 - 25 min.

+10 °C 20 - 25 min.

+20 °C 20 - 25 min.

+30 °C apie 15 min.

Dengimo trukmė

Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +3°C
ir ne aukštesnė kaip +30°C.
Drėgmė (santykinė oro drėgmė > 70 %) veikia kaip katalizatorius - pagreitėja reakcija ir
sutrumpėja paruoštos medžiagos tinkamumo dengti tvermės trukmė.
Pagrindo temperatūra visada turi būti bent 3 °C aukštesnė už rasos temperatūros tašką.

Dengimo sąlygos

Esant +20 °C aplinkos temperatūrai, prastovos trukmė tarp atskirų darbo etapų turi būti nuo 2,5 val. iki
24 val.
Esant ilgesnei prastovai, padengtą paviršių, jei jis nebuvo nubarstytas, reikia pašlifuoti. Kai
temperatūra aukštesnė, nurodyta trukmė sutrumpėja, kai žemesnė – pailgėja.

Prastova tarp darbo ciklų

Kai temperatūra +20 °C ir santykinis oro drėgnumas 60%, maždaug po 2,5 val. ant padengto
paviršiaus jau galima vaikščioti, o maždaug po 48 val. jis jau pilnai išlaiko mechaninę bei cheminę
apkrovą. Kai temperatūra žemesnė, džiūvimas atitinkamai prailgėja. Kai viršijamas nurodytas sąnaudų
kiekis, kietėjimas gali trukti ilgiau. Kol padengta medžiaga  kietėja, saugoti ją nuo drėgmės.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudotus įrankius po darbo arba prieš ilgesnę pertrauką išplauti „Disboxid 419 Verdünner“.Įrankių plovimas

Nuorodos

■ Slidumą mažinančių savybių bandymas pagal DIN 51130 faktūrinė danga R 10, PZ Nr. 127966-
S/16, 2016 12 20

■ Slidumą mažinančių savybių bandymas pagal DIN 51130 įbarstomoji  danga R 11/V4, PZ Nr.
127967-S/16, 2016 12 20

■ Emalinių dažų suderinamumo bandymas, bandymo protokolas P10634, 2017 02 28
■ Reakcijos į gaisrą klasifikacija pagal DIN EN 13501-11, bandymo protokolas KB –Hoch-170385,

2017 02 28
■ Emisijos bandymo protokolas Nr. E-10448-001-002, 2016 12 23

Ekspertizė

Tik profesionaliam naudojimuiNuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Pagrindinė masė
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Gali sukelti alergines odos reakcijas. Stipriai dirgina akis. Kenksminga vandens organizmams, gali
sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Panaudojus kruopščiai nuplauti odą.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Dirbant vilkėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti apsaugines
pirštines, naudoti akių ir veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT  ODOS: nuplauti dideliu kiekiu
vandens ir muilu. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti akis vandeniu. Jei yra ir įmanoma
tai padaryti, išimti kontaktinius lęšius. Vėl skalauti. Jei akių sudirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Kietiklis
Gali sukelti alergines odos reakcijas. Kenksmingas įkvėpus. Gali sudirginti kvėpavimo takus. Neįkvėpti
garų, aerozolių. Saugotis, kad į kvėpavimo takus nepatektų dulkių, dūmų, dujų, rūko, garų, aerozolių.
Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Dirbant vilkėti tinkamus apsauginius drabužius,
mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių ir veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT  ODOS:
nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. ĮKVĖPUS: asmenį išvesti į gryną orą ir pasirūpinti, kad laisvai
kvėpuotų. Blogai pasijutus: skambinti į apsinuodijimų centrą arba gydytojui. Sudėtyje yra izocianatų.
Gali sukelti alergines reakcijas.

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Medžiagos likučius (masę su kietikliu) palikti
sukietėti ir sutvarkyti kaip dažų atliekas.
Nesukietėjusias produkto atliekas sutvarkyti kaip pavojingas atliekas EAK 080111.

Atliekų tvarkymas

Tokiam A/j kategorijos gaminiui leidžiamas lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: 500 g/l (2010).
Šiame gaminyje yra iki 15 g/l LOJ.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

PU40Giscode

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

Išsamesni duomenys

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 
16

DIS-326-015100 EN 13813:2002

Sintetinės dervos išlyginamoji danga/sintetinės
dervos danga vidui

EN 13813: SR-Bfl-s1 –B1,5-AR1-IR4

Reakcija į gaisrą B fl-s1 

Koroziją sukeliančių
medžiagų išskyrimas SR

Vandens pralaidumas NPD

Dylamasis stiprumas ≤ AR1

Sukimbamasis stipris ≥ B1,5

Smūginis atsparumas ≥ IR4

CE ženklinimas

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, taip pat juos
galima rasti internete www.disbon.de CE ženklinimo sąraše.

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į „Caparol" atstovus, kurie,
atsižvelgę į 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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