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Disboxid 444 Dickschicht
Atspari didelėms cheminėms ir mechaninėms apkrovoms,
dengiama voleliu, 2 komponentų epoksidinės dervos grindų ir
sienų danga, kurios sudėtyje yra nedidelis kiekis tirpiklių.

Produkto aprašymas

Dengiamoji danga didelės mechaninės ir cheminės apkrovos veikiamiems, mineraliniams ir
metaliniams paviršiams viduje ir išorėje, kaip:
pramonės įmonių grindims, kuriomis važinėja automatiniai krautuvai;
konstrukciniams elementams agresyvioje pramonės įmonių aplinkoje (galvaniniuose cechuose,
akumuliatorių gamybos patalpose ir kt.) padengti apsauginiu sluoksniu;
vandens valymo technikai.

Paskirtis

■ Labai atspari chemikalams.
■ Atspari mechaninei apkrovai.
■ Atspari drėgmei iki 400 C.
■ Atspari ilgalaikiam drėgmės poveikiui.

Savybės

2 komponentų epoksidinė derva, be aromatinių junginių, sudėtyje yra nedidelis kiekis tirpiklių.Pagrindinė medžiaga

10 kg skardinis kombinuotas indas, 30 kg indas (pagrindinė masė: 18 kg skardinė statinaitė, kietiklis:
12 kg skardinis kibiras).

Pakuotė/ indų talpa

■ 10 kg indai:Spalvos

   žvyro pilkumo, betono pilkumo

■ 30 kg indai:

   žvyro pilkumo

Ypatingos spalvos pagal užsakymą.
Išskirtinės spalvos pagal "FloorColor-Kollektion“ spalvyną.
Veikiant ultravioletiniams spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali pakisti spalva ir imti kreidėti. Nuo
organinių dažiklių (pvz., kavos, raudonojo vyno arba lapų), taip pat įvairių chemikalų (pvz.,
dezinfekavimo medžiagų, rūgščių ir kt.) gali pakisti spalva, bet tai medžiagos funkcinėms savybėms
įtakos neturi.

Blizgi.Blizgesio laipsnis

Vėsiai, sausai, bet ne šaltyje. Nepraimtos gamintojo pakuotės gali būti laikomos 2 metus. Kai
temperatūra žemesnė, gaminys, prieš jį dengiant, turi būti laikomas apie 20°C.

Laikymas

■ Tankis: apie 1,6 g/cm3 

■ Sausojo sluoksnio storis: apie 60 µm/100 g/m2 

■ Nusidėvėjimas pagal Taberį (CS 10/1000 U/1000 g): apie 89 mg/30 cm2 

■ Kietumas pagal Kionigo švytuoklę: apie 105 s
■ Kietumas pagal Shore (A/D): apie D 75

Techniniai duomenys
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Cheminė medžiaga pagal DIN 53 168 esant 20°C

7 dienos

Acto rūgštis 5%  + 

Acto rūgštis 10 %  + 

Azoto rūgštis 10 % + (B)

Druskos rūgštis 10 % + (B)

Druskos rūgštis 30 - 32 % + (B)

Sieros rūgštis ≤ 10 % + (B)

Sieros rūgštis 20 % + (B)

Citrinos rūgštis 10 %  + 

Amoniakas 25 %  + 

Kalcio hidroksidas  + 

Kalio šarmas 50 %  + 

Natrio šarmas 50 %  + 

Sotusis III geležies chlorido tirp. + (B)

Lizoformo tirpalas 2 %  + 

Magnio chlorido tirpalas 35 %  + 

Natrio hipochloritas 13 %  + 

Sagrotano tirpalas 2 % + (B)

Vandenilio peroksidas 2 %  + 

Distiliuotas vanduo  + 

Sotusis valg. druskos tirpalas  + 

Vaitspiritas (terpentino pakaitalas)  + 

Ksilenas  + 

Etanolis + (B)

Benzinas DIN 51600  + 

Bešvinis benzinas  + 

Žibalas  + 

Mazutas ir dyzeliniai degalai  + 

Variklių alyva  + 

Coca-Cola  + 

Kava  + 

Raudonas vynas  + 

Hidraulinis skystis  + 

Transformatorių aušinimo skystis  + 

Glicerinas  + 

Simbolių paaiškinimas: + atsparus, B= blunka.

Atsparumas chemikalams



Techninė informacija 444
Dengimas

Visi mineraliniai pagrindai ir kietojo asfalto išlyginamosios dangos patalpose. Pagrindas turi išlaikyti
apkrovą, turi būti stabilios formos, tvirtas, be atpleišėjusių dalelių, nedulkėtas, nealyvuotas,
neriebaluotas, be gumos nuotrynų ir kitų birių dalelių. Padengti cementinės, sintetine medžiaga
pagerintos išlyginamosios masės bandomąjį plotą ir patikrinti, kaip dengia. Pagrindo paviršiaus
sukibties tvirtumas turi būti vidutiniškai 1,5 N/mm2, mažiausias dydis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 N/
mm2.

Tinkami pagrindai

Pagrindo drėgmė turi būti tolygi.

Betono ir cementinės išlyginamosios dangos iki 4 % masės.
Anhidritinė išlyginamoji danga  iki 0,5 % masės.
Magnezitinė išlyginamoji danga 2-4 % masės.
Ksilolito išlyginamoji danga 4-8% masės.
Pagrindas turi būti izoliuotas nuo kylančios drėgmės. Klojant anhidritinę ir magnezitinę išlyginamąsias
dangas, būtina izoliuoti nuo žemės. Kietojo asfalto išlyginamosios dangos kietumas turi būti < IC 15.
Be to, nurodytomis temperatūros sąlygomis bei veikiant mechaninėms apkrovoms turi nesideformuoti.

Dengiant mineralinius pagrindus ir kietąjį asfaltą viduje:
Pagrindas specialiomis priemonėmis pvz., šratasvaide arba frezomis paruošiamas taip, kad atitiktų
keliamus reikalavimus. Visiškai pašalinami 1 komponento seni dažai ir atšokusios 2 komponentų
dangos. Stikliški paviršiai ir prilipusios 2 komponentų dangos nuvalomos, nušlifuojamos iki matiškumo,
arba nugruntuojamos „Disbon 481 EP-Uniprimer“. Pagrindo išdaužos ir trūkumai sulig paviršiumi
užtaisomi „Disbocret®-PCC-Mörtel“ arba „Disboxid EP-Mörtel“ skiediniais. Paruoštoje kietojo asfalto
išlyginamojoje dangoje priemaišų turi būti matoma ne mažiau kaip 75%.

Pagrindo paruošimas

Dengiant metalinius pagrindus

Metaliniai paviršiai tinkamomis priemonėmis (pvz., nuvalant riebalus  arba rūdis) paruošiami taip, kad
atitiktų keliamus reikalavimus.
Plieniniai paviršiai paruošiami aukšto slėgio smėlio srove, paviršių paruošimo laipsnis pagal DIN EN
ISO 12944-4 arba ISO 8501-1 turi būti Sa 21/2. Galiausiai nuo paviršių kruopščiai nuvalomos dulkės ir
iškart po to dengiamas pirmas sluoksnis „Disboxid 444 Dickschicht“.

Į pagrindinę masę įpilamas kietiklis ir lėtaeigiu maišytuvu (iki 400 aps./min.) intensyviai maišoma tol,
kol spalva pasidaro vientisa ir lygi. Perpilama į kitą indą ir dar kartą kruopščiai išmaišoma.

Medžiagos paruošimas

Tirštumui nustatyti pilama iki 5% „Disboxid 419 Verdünner“.

Masė: kietiklis =  3:2 masės dalys.Maišymo santykis

Trumpaplaukiu arba vidutinio plauko ilgio voleliu, atspariu tirpikliams. Medžiaga yra tiksotropinė, todėl
gali būti dengiama storu sluoksniu.

Dengimo būdas

GruntavimasSluoksnių sandara

Mineraliniai pagrindai gruntuojami užpildant poras „Disboxid 462 EP-Siegel“. Šiurkštūs pagrindai
papildomai išlyginami gruntu, sumaišytu su kvarciniu smėliu. Pagal poreikį gali būti naudojamos
alternatyvios medžiagos:
„Disboxid 420 E.MI Primer“
„Disboxid 461 EP-Grund TS“
„Disboxid 463 EP-Grund SR“
Žr. atitinkamą techninę informaciją.
Asfaltinių pagrindų specialiai gruntuoti nereikia.
Šiurkščios, smėliasrove apdorotos asfaltinės grindys padengiamos pirmu sluoksniu „Disboxid 444
Dickschicht“, įmaišius 20% „Disboxid 942 Mischquarz“ kaip raižytuoju glaistu. Pirmas sluoksnis
dengiamas neskiesta medžiaga.

Sluoksnių sandara, kai mechaninė apkrova vidutinė (lygus)

Ne anksčiau kaip po 16 val., bet būtinai per 24 val. padengti pirmą sluoksnį„Disboxid 444 Dickschicht“.
Antrą sluoksnį būtinai padengti per 24 val.

Sluoksnių sandara, kai mechaninė apkrova vidutinė (slidumą mažinantis)

Dengti, kaip aprašyta aukščiau, tik pirmą šviežią sluoksnį per visą paviršių nubarstyti „Disboxid 943
Einstreuquarz“. Kitą dieną perteklinį smėlį nušluoti. Dengti baigiamąjį sluoksnį.

Sluoksnių sandara, kai mechaninė apkrova didelė 

Ant nubarstyto nugruntuoto sluoksnio liejamas mišinys iš:
„Disboxid 464 EP-Decksiegel“, 100%,
„Disboxid 942 Mischquarz“, 50%
ir tolygiai išlyginama ebonitine dantytąja braukle. Po 10 min. iš šviežio sklidžiojo skiedinio dygliuotuoju
voleliu pašalinamas oras. Išsamesnė informacija, žr. techninę informaciją Nr. 464. Galiausiai paviršius
padengiamas „Disboxid 444 Dickschicht“, kaip aprašyta aukščiau.

Sluoksnių sandara, kai mechaninė apkrova itin didelė
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Paruošti skiedinį iš:
1 dalies „Disboxid 462 EP-Siegel“
10 dalių „Disboxid 946 Mörtelquarz“
5 kg indas rišiklio yra numatytas 25 kg maišui kvarcinio skiedinio. Kvarcinis skiedinys suberiamas į
priverstinio maišymo maišyklę, į veikiančią maišyklę supilamas rišiklis ir 3 min. intensyviai maišoma.
Skiedinys krečiamas ant dar drėgno arba ant jau sukietėjusio, nubarstyto grunto sluoksnio,
sutankinamas ir galiausiai išlyginama plastikine arba plienine mentele.

Išsamesnė informacija, žr. techninę informacija Nr. 462. Galiausiai paviršiai nuglaistomi „Disboxid 444
Dickschicht“, įmaišius 1-2 % „Disboxid 952 Stellmittel“.

Antras sluoksnis dengiamas voleliu. Slidumą mažinantys paviršiai gaunami antrą sluoksnį nubarsčius
„Disboxid 943 Einstreuquarz“ ir padengus dengiamąjį sluoksnį.

Dengimas voleliu

Lygūs paviršiai apie 500 g/m2  vienam sluoksniui

Slidumą mažinantys paviršiai 1.darbo ciklas apie 500 g/m2 

nubarstymas: apie 3 kg/m2 

Disboxid 943 (R11) arba Disboxid 944 (R 12)
2.darbo ciklas apie 500-700 g/m2 

Kratzspachtelung (Asphalt)

Disboxid 444 Dickschicht
Disboxid 942 Mischquarz

apie 1350 g/mm/m2                         

apie 270 g/mm/m2                                                                    

Sąnaudos

Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama, padengus bandomąjį sluoksnį. Dengiamosios dangos ant
nubarstytų sluoksnių sąnaudos priklauso nuo temperatūros, dengimo būdo, įrankio ir barstomųjų
medžiagų.

Apie 30 min., kai temperatūra 200 C ir santykinis oro drėgnumas 60%. Kai temperatūra aukštesnė,
dengimo trukmė trumpesnė, kai žemesnė – 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, kai temperatūra 200C, turi būti ne trumpesnės kaip 16 val. ir ne ilgesnės
kaip 24 val.

Prastova tarp darbo ciklų

Jei paviršius nebuvo nubarstytas smėliu, po ilgesnės prastovos jį reikia nušlifuoti. Kai temperatūra
aukštesnė, prastovų trukmė trumpesnė, o kai žemesnė - ilgesnė.

Kai oro temperatūra 200C ir santykinis oro drėgnumas 60%, paviršių mindyti galima po maždaug 16
valandų, po 3 dienų jis išlaiko mechaninę apkrovą, o po 7 dienų būna visiškai sukietėjęs.
Kai temperatūra žemesnė, paviršius džiūsta atitinkamai ilgiau. Kol padengta medžiaga kietėja (esant
20 °C, apie 16 val.), paviršių reikia saugoti nuo drėgmės, antraip gali atsirasti paviršiaus pakenkimų ir
sumažėti sukibtis.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudoti įrankiai arba prieš ilgesnę pertrauką iškart plaunami skiedikliu „Disboxid 419 Verdünner“.Įrankių plovimas

Nuorodos

■ 1-1265: slidumo mažinimo bandymas R 11/V4Ekspertizė

   Hellberg medžiagų bandymo laboratorija,Adendorf

■ 1-1266: slidumo mažinimo bandymas R 12/V4

   Hellberg medžiagų bandymo laboratorija,Adendorf
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Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai.
Pagrindinė masė: degi.
Dirgina akis ir odą. Susilietus su oda, gali sukelti alergiją. Toksiška vandens organizmams, gali sukelti
ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
Laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolių. Vengti patekimo ant odos.
Patekus į akis, nedelsiant kruopščiai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos,
nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti,
kad nesusigertų į žemę.
Dirbant mūvėti tinkamas pirštines, naudoti akių ir veido apsaugines priemones. Esant nepakankamam
vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Naudoti tik gerai vėdinamose
vietose.
Sudėtyje yra epoksidinių junginių. Laikytis gamintojo nurodymų (žr. saugos duomenis)
Kietiklis: dirgina akis ir odą. Susilietus su oda, gali sukelti alergiją. Vengti patekimo ant odos. Patekus į
akis, nedelsiant kruopščiai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant
nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad
nesusigertų į žemę.
Dirbant mūvėti tinkamas pirštines, naudoti akių ir veido apsaugines priemones.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysta ir sukietėjusi medžiaga sutvarkoma kaip dažų
atliekos, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių ir kitų pavojingų medžiagų.

Atliekų tvarkymas

Šio gaminio (A/j kateg.): 500 g/l (2010).ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame gaminyje yra iki 200 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

RE 2Giscode

Žr. saugos duomenis.Dirbant su šia medžiaga atsižvelgti statinių apsaugos, apdirbimo bei „Caparol
" grindų valymo, priežiūros nuorodas.

Išsamesni duomenys

EN 13813CE ženklinimas

Standartas EN 13813 „Išlyginamasis skiedinys, išlyginamosios masės ir išlyginamosios dangos: jų
savybės ir reikalavimai joms“ 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 indo, taip pat juos
galima rasti internete www.caparol.de CE ženklinimo sąraše.

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma.

Techninė konsultacija

Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius
užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Tel. 8 5 2602015
Fax: 8 5 2639283
El. paštas:info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras

 

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.

UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt; svetainės: www.caparol.lt; www.siltinimas.lt


