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DISBON GmbH

Werk 1050

Emissionsgeprüft
nach DIBt-Grundsätzen

Disbopox 453 Verlaufschicht 
Sklidi ir difuziška, vandeniu skiedžiama 2 komponentų
epoksidinės dervos danga įmonių grindims, kurias veikia didelė
mechaninė apkrova

Produkto aprašymas

Dėl mažo LOJ kiekio, nekenksmingumo ypatingai tinkama patalpoms, kurioms keliami dideli higienos
reikalavimai: poilsio kambariai, darželiai, vaikų dienos centrai, mokyklos ir t.t.
Mineraliniams grindų paviršiams, kuriuos veikia didelė mechaninė apkrova,  pramonės įmonėse ir
cechuose, pvz., sandėliuose, gamybos patalpose, rampose.
Kaip nenusitrinanti ir slidumą mažinanti įbarstomoji danga požeminių patalpų grindims.
Gyvenamuosiuose kambariuose dengiama kaip tarpinis sluoksnis  „Disboxid StoneColor" sistemoje.

Paskirtis

■ Naudojama matinio drėgnumo, cementu surištiems pagrindams.
■ Labai atspari chemikalams (pvz. baterijos rūgščiai).
■ Atspari temperatūrai iki 100° C.
■ Difuziška vandens garams.
■ Galima naudoti įvairiai: kaip grunto sluoksnį, ir kaip sklidžiąją ar išlyginamąją dangas, taip pat kaip

įbarstomąją dangą.
■ Paviršius galima padaryti neslidžius ir saugius.
■ Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių, kenksmingų medžiagų kontrolė ir priežiūra.
■ Suteiktas DeutschenInstitut für Bautechnik leidimas.

Savybės

Patikrinta pagal AgBB kontrolės kriterijus, taikomus statybinių produktų, naudojamų patalpoje, LOJ
išsiskyrimo kontrolei. AgBB (Statybos produktų kenksmingumo sveikatai vertinimo komisija) naudoja
vertinimo schemą, priimtą aplinkos ir sveikatos apsaugos įstaigų dėl statybinių medžiagų naudojimo
srityse, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, pvz., viešosioms patalpoms.

Vandeniu skiedžiama, 2 komponentų epoksidinė derva.Pagrindinė medžiaga

40 kg indai (Masė: 36 kg plastikinės statinaitės, kietiklis: 4 kg skardinis kibiras)Pakuotė/indų talpa

Žvyro pilkumo (kieselgrau), akmens pilkumo (steingrau), vidutinio tamsumo pilka (mittelgrau).
Ypatingi atspalviai pagal užsakymą.
Išskirtinės spalvos gaunamos spalvinant „FloorColor-Kollektion". Veikiant ultravioletiniams saulės
spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali pasikeisti spalva ir imti kreidinti.
Spalvą gali pakeisti ir organinės dažomosios medžiagos (pvz., kava, raudonasis vynas, lapai), o taip
pat įvairūs chemikalai (pvz., dezinfekavimo priemonės, rūgštys). Veikiant gludinimo apkrovai, paviršius
gali susibraižyti. Funkcinės savybės dėl to nenukenčia. 

Spalvos

Nuoroda: kai spalvos sodresnės, dėl skirtingo sluoksnių storio ir netolygaus išdžiūvimo spalvos gali
truputį skirtis.

Šilko matinisBlizgesio laipsnis

Vėsiai, sausai, bet ne šaltyje. Nepraimti indai gali būti laikomi 6 mėnesius. Kai temperatūra žemesnė,
gaminys prieš dengimą palaikomas 20°C temperatūroje.

Laikymas
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■ sd vertė, kai sluoksnio storis 2 mm < 6 m
■ sd vertė, kai sluoksnio storis 4 mm < 7 m

Techniniai duomenys

■ Tankis: apie 2,0 g/cm3 

■ Sausojo sluoksnio storis: apie 40 µm/100 g/m2 

■ Nusidėvėjimas pagal Taberį (CS 10/1000 U/1000 g): 80 mg/30 cm2 

■ Gniuždomasis stiprumas: apie 45 N/mm2  (MPa)

Atsparumas chemikalams pagal DIN EN ISO 2812-3:2007  kai temperatūra 20°C

7 dienos

1 bandymo grupė* karbiuratoriniai degalai, super ir normalūs pagal DIN 51600 ir
DIN EN 228  + 

Bandymų grupė 4a*
visi angliavandeniliai, įskaitant 2 ir 3, išskyrus 4a ir 4b, taip pat naudota variklių
ir transmisinė alyva

 + 

Bandymų grupė 5*
Vienvalentis ir daugiavalentis alkoholis (iki 48 % tūrio metanolio), glikolio eteris
(įskaitant 5b)

+ (E)

Bandymų grupė 7*
Visi organiniai esteriai ir ketonai (įskaitant 7a)

+ (E)

Bandymų grupė 8*Vandeniniai alifatinių aldehidų tirpalai iki 40 % + (E)

Bandymų grupė 9*Organinių rūgščių vandeniniai tirpalai (karbono rūgštys) iki
10 %, taip pat jų druskos (vandeniniai tirpalai) +/-

Bandymų grupė 10*
Mineralinės rūgštys iki 20 %, taip pat rūgščiai hidrolizuojančios, neorganinės
druskos vandeniniame tirpale (pH<6), išskyrus vandenilio fluoridą ir
oksiduojančias rūgštis ir jų druskas

+ (V)

Acto rūgštis 5 % +/-

Pieno rūgštis 10 % +/-

Sieros rūgštis 50 % + (V)

Azoto rūgštis 10 % + (V)

Druskos rūgštis 30 % + (V)

Amoniakas 25 %  + 

Natrio bikarbonatas 50 %  + 

Geležies(III) chlorido tirpalas (sotusis) + (V)

Magnio chlorido tirpalas 35%  + 

Distiliuotas vanduo  + 

Valgomosios druskos tirpalas (sotusis)  + 

Superbenzinas  + 

Degalai ir dyzelinas  + 

Kola + (V)

Kava + (V)

Raudonasis vynas + (V)

Lizoformos tirpalas 2 %  + 

„Shell Diala“ alyva  + 

Skidrolis (hidraulinis skystis)  + 

„Trafo“ vėsinimo skysčiai  + 

Ženklų paaiškinimas: + = atsparus, +/– = santykinai atsparus, V = blunka,  E = truputį suminkštėja

Atsparumas chemikalams

* Atitinka statybos ir bandymų pagrindus, keliamus DIBt vandens telkinių apsaugai. Naudojant AI, AII
pavojingumo klasių ir B VbF (degių medžiagų) skysčius, reikia padengti laidųjį sluoksnį.
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Dengimas

Mineraliniai pagrindai ( betono, cemento, anhidritinės išlyginamosios dangos).
Pagrindas turi išlaikyti apkrovą, būti stabilios formos, tvirtas, be birių dalelių, nedulkėtas, nealyvuotas,
neriebaluotas, be gumos nuotrynų ir kitų sankibą mažinančių dalelių.

Tinkami pagrindai

Cemento su plastiku sumaišyta masė dėl dengimo savybių turi būti patikrinta, padengiant bandomąjį
paviršių.

Kietąsias išlyginamąsias dangas, taip pat paviršius, apdorotus cheminiais priedais (pvz., apdorojimo
priemonėmis) reikia paruošti mechaniškai. Jei reikia, padengti bandomąjį plotą.
Paviršiaus tempiamasis stiprumas turi būti vidutiniškai 1,5 N/mm2, atskiras mažiausias dydis turi būti
ne mažesnis kaip 1,0 N/mm2.

Pagrindai turi būti pasiekę savo išlyginamąją drėgmę:
Šviežiojo betono arba cementinės išlyginamosios dangos paviršiai turi būti išdžiūvę iki matiškumo,
neturi būti jokios blizgios vandens plėvelės;
anhidritinė išlyginamoji danga iki 1,0 % masės, (CM-metodas);
Bandymo metodai pagal DAfStb remonto gairių 3 dalį.

Dengiant kitokius pagrindus, būtina „Disbon” darbuotojų konsultacija.

Pagrindas tinkamomis priemonėmis (pvz., šratasvaidžio srove, freza arba deimantinio šlifavimo
technika) paruošiamas pagal keliamus reikalavimus.
Apkrovos neišlaikančius, stipriai užterštus paviršius (alyvuotus, riebaluotus, su gumos nuotrynomis
ir t. t.), turinčius tepančio arba stikliško cementinio akmens, paruošti mechaniškai. Alyvos dėmes
apdoroti įprastiniu alyvos dėmių valikliu.
Pašalinami 1 komponento seni dažų ir atšokę 2 komponentų sluoksniai.
Standžias epoksidinės dervos dangas kruopščiai nuvalyti, po to nušlifuoti arba apdoroti srovėmis iki
matiškumo. Ant dengiamo paviršiaus neturi likti medžiagos liekanų, priežiūros priemonių ar pan.
Dengiant difuziškas senas dangas, prireikus reikia patikrinti, ar pakankama visos sandaros difuzijos
geba.
Pagrindo išdaužas ir kitus defektus užpildyti sulig paviršiumi „Disbocret®-PCC-Mörtel" arba „Disboxid
EP-Mörtel" skiediniais.
Prieš dengiant galutinę dangą ir padengus aplinkoje nenaudoti silikoninių medžiagų, nes jos gali
sukelti defektų paviršiuje.
Laikytis  BEB darbo blanko KH-0/U* ir BEB darbo blanko KH 2*, taip pat Vokietijos gelžbetonio
komiteto direktyvos „Betoninių konstrukcijų apsauga ir remontas“ 2 dalies, 2.5 lentelės. * Federalinė 
išlyginamųjų dangų ir paklotų asociacija, 53842 Troisdorfas Oberlaras

Pagrindo paruošimas

Pirmiausia atskirai išmaišoma kietiklis ir masė. Paskiausiai kietiklis supilamas į masę ir lėtu maišytuvu
(maks. 400 aps./min) intensyviai maišoma, kol masė pasidaro vienalytė, be dryžių.
Sumaišyta medžiaga perpilama į kitą maišymo indą ir kruopščiai maišant supilamas reikiamas kiekis
smėlio bei vandens. Maišoma, kol masė pasidaro be gumulų, homogeniška.

Medžiagos paruošimas

„Disbopox 453 Verlaufschicht”:
Pagrindinė masė: 9 masės dalys
Kietiklis: 1 masės dalis

Maišymo santykis

Priklausomai nuo naudojimo dengiama glaistymo mente arba braukle (pvz., dantytąja ebonitine
braukle).

Dengimo būdas

Gruntavimas
Mineralinius pagrindus padengti „Disbopox 443 EP-Imprägnierung“. Gruntuojama lakavimo šepečiu.

Sluoksnių sandara

Nelygumus užlyginantis glaistas:
Ant paviršiaus pilama sgrafitiniam glaistymui paruošta medžiaga ir glaistymo mente arba braukle
išlyginami pagrindo grumblai.

Remonto skiedinys
Remonto skiedinys dengiamas ant ką tik teptuku padengto grunto sluoksnio ir sutankinama plastikine
arba plienine mentele. Paskiausiai paviršius nutrinamas.

Dengiamasis sluoksnis
Sklidusis sluoksnis:
Ant paruošto pagrindo pilamas sklidusis sluoksnis ir tolygiai išlyginamas dantytąja braukle (trikampiškų
dantukų, 8 mm). Po 10 min. medžiaga nuorinama dygliuotu volu. 

Įbarstomoji danga (mažinanti slidumą)
Sklidusis skiedinys, paruoštas su smėliu, kaip įbarstomasis sluoksnis ant gruntuoto arba nuglaistyto
paviršiaus pilamas ir tolygiai išlyginamas ebonitine dantytąja braukle (trikampiškų dantukų, 8 mm).
Šviežias įbarstomasis sluoksnis per visą paviršių nubarstomas „Disboxid 943 Einstreuquarz” (0,4-0,8
mm) arba „Disboxid 944 Einstreuquarz” (0,7-1,2 mm). Sukietėjus įbarstomajam sluoksniui,
nušluojamas perteklinis kvarcinis smėlis ir voleliu „Disbopox 477 Wasserepoxid” padengiamas tarpinis
ir viršutinis sluoksniai.
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Grunto sluoksnis
Disbopox 443 EP-Imprägnierung apie 200 g/m2 

Išlyginamasis glaistas
Disbopox 453 Verlaufschicht
Disboxid 942 Mischquarz

apie 1.500 g/mm/m2 

apie 300 g/mm/m2 

Remonto
skiedinys                                                
Disbopox 453 Verlaufschicht
Disboxid 946 Mörtelquarz

apie 300 g/mm/m2 

apie 1.500 g/mm/m2 

Disbopox 453  Verlaufschicht Sklidusis sluoksnis**

 šlapio sluoksnio storis ne mažesnis 2 mm, ne didesnis kaip 5 mm 

apie 2 mm ( 8 mm trikampiai dantukai***) 
apie 3 mm
apie 4 mm

apie 3,5-4,0 kg/m2 

apie 5,0-6,0 kg/m2 

apie 7,0-8,0 kg/m2 

Įbarstomoji danga (mažinanti slidumą)

Įbarstomasis sluoksnis
Disbopox 453 Verlaufschicht
Disboxid 942 Mischquarz
Nubarstymas
Disboxid 943/944
Einstreuquarz
Galutinė danga**
Disbopox 442 GaragenSiegel
arba
Disbopox 447 Wasserepoxid

apie 3,0 kg/m2 

apie 600 g/m2 

apie 3–4 kg/m2 

2 x apie 250 g/m2 

Sąnaudos

* Reguliuojant produkto konsistenciją galima skiesti 2 % vandens.
** Dengiant, nereikia viršyti 3,5 kg/m2 sąnaudų, nes gali atsirasti srauto sutrikimai.

*** 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. Kiek reikia
tiksliai, apskaičiuokite padengę bandomąjį plotą.

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas 60 % apie 30 min. Aukštesnė temperatūra
sutrumpina, žemesnė pailgina dengimo laiką.

Dengimo trukmė

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
Turi būti ne žemesnė kaip 10°C ir ne aukštesnė kaip 25°C.
Santykinis oro drėgnumas turi būti tarp 40 %- 80 %. Dengiant ne pagal nurodytus rodiklius gali
atsirasti optinių nukrypimų. Dėl esančio vandens garavimo, oro drėgnumas gali kilti. Pagrindo
temperatūra visada turėtų būti 3°C aukštesnė už tirpimo temperatūrą.

Džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu, nes dėl netolygaus džiūvimo gali atsirasti spalvos skirtumų.
Vengti skersvėjų.

Dengimo sąlygos

Kai temperatūra 20°C tarp darbo ciklų turi būti  mažiausiai 12 val. prastova. Kai prastovos ilgesnės,
paviršių po paskutinio darbo ciklo reikia nušlifuoti. Kai temperatūra aukštesnė prastovos laikas
trumpėja, kai žemesnė - ilgėja.

Prastova tarp darbo ciklų

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas 60 %, paviršių galima mindžioti po 12 val., visiškai
sukietėja po 7 dienų. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta atitinkamai ilgiau. Kol medžiaga kietėja (kai
oro temperatūra 20°C – 12 val.), padengtą medžiagą apsaugoti nuo drėgmės, nes antraip gali atsirasti
paviršiaus pakenkimų ir sumažėti sankiba.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudoti įrankiai pabaigus darbą arba prieš ilgesnę pertrauką, iškart plaunami vandeniu arba šiltu
muiluotu vandeniu.

Įrankių plovimas

Nuorodos

Visa papildoma informacija pateikiama pagal užklausimą.Ekspertizė
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Tik profesionalams!
Pagrindinė masė: stipriai pažeidžia akis. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Vengti
patekimo į aplinką. Naudoti rekomenduojamas asmenines apsaugos priemones. PATEKUS ANT
ODOS: nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plauti
vandeniu. Jei yra ir jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti akis. Sudėtyje yra 3,6,9
triazaundekametildiamono 1-11. Gali sukelti alergines reakcijas.
Kietiklis: dirgina odą. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Stipriai dirgina akis. Toksiška vandens
organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Vengti patekimo į
akis, ant odos, drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti rekomenduojamas asmenines
apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. PATEKUS Į
AKIS: keletą minučių atsargiai plauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti
akis.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Likusiai medžiagai leisti sukietėti ir sutvarkyti kaip dažų
liekanas.

Atliekų tvarkymas

Šiame produkte (Kat. A/j): 140 g/l (2010). Šis produktas turi 30 g/l  LOJ (VOC).ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

RE 1Giscode

Žr. saugos duomenis.
Dengiant, būtina laikytis statinių dengimo instrukcijų ir „Disbon" nuorodų, kaip valyti ir prižiūrėti grindis.

Išsamesni duomenys

CE
Disbon GmbH
Rößdorfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt
08
Dis-453-005604 EN 13813:2002
Išlyginamosios sintetinės dervos danga vidaus darbams
EN 13813: SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

CE ženklinimas

Reakcija į gaisrą E fl

Koroziją sukeliančių medžiagų išskyrimas SR

Vandens pralaidumas NPD

Atsparumas nusidėvėjimui < AR 1

Sukibimas > B1,5

Atsparumas smūgiams > IR4

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. Ženklinama ant pakuotės ir
atitinkamoje CE ženklinimo dokumentacijoje, žr. internete www.disbon.de

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos
dengti.
Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius,
dirbančius Jūsų šalyje. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Techninė konsultacija

Tel. 8 5 2602015 Faks: 8 5 2639283 El. paštas: info@caparol.ltKlientų aptarnavimo centras
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