
Techninė informacija 462

Disboxid 462 EP-Siegel NEU
Skaidri 2 - jų komponentų epoksidinė derva mineralinių grindų
paviršiams gruntuoti ir padengti galutine danga.

Produkto aprašymas

Kaip gruntas ir išlyginamasis glaistas prieš dažant grindis arba naudojant su sistemomis Disbon
Parkhaus-Systemen OS 8 IV, OS 11 a+b Neu.
Kaip „Disboxid 946 Mörtelquarz“ kvarcinio skiedinio rišiklis dilimui labai atsparioms pramonės
dangoms dengti, išraitoms suformuoti ir išdaužoms reprofiliuoti.
Kaip lygi arba šiurkšti danga.
Įtrūkių užpylimui.
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

Paskirtis

■ Gerai įsiskverbia.
■ Išlyginama mentele.
■ Labai atspari chemikalams.
■ Atspari ilgalaikiam drėgmės poveikiui.
■ Atspari mechaninėms apkrovoms.
■ Atitinka DIN EN 1504-2 ir DIN V 18026 (Betoninių paviršių apsaugos sistemos) reikalavimus.
■ Minimalus lakiųjų organinių junginių kiekis, leidžiamas Vokietijos staybos technikos instituto.
■ Patikrinta dėl grįžtamojo drėgmės poveikio.

Savybės

Mažai klampi 2 komponentų epoksidinė derva, visiškai patikima pagal Vokietijos statybinę chemiją.Pagrindinė medžiaga

2,5 kg skardiniai kombinuoti indai, 10 kg skardiniai kombinuoti indai, 25 kg indai (masė: 18,75 kg
skardinės statinaitės, kietiklis: 6,25 kg skardiniai kibirai), 800 kg indai (masė: 200 kg statinė (3x),
kietiklis : 200 kg statinė (1X)).

Pakuotė/indų talpa

Skaidri.
Spalvinama  „Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpasten" pastomis.
Veikiant ultravioletiniams spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali pakisti spalva ir paviršius imti
kreidėti. Dėl organinių dažiklių (pvz., kavos, raudonojo vyno arba lapų), įvairių chemikalų (pvz.,
dezinfekavimo medžiagų, rūgščių ir kt.) taip pat gali pakisti spalva, bet tai medžiagos funkcinėms
savybėms įtakos neturi.

Spalvos

Vėsiai, sausai, bet ne šaltyje.
Nepraimtos gamintojo pakuotės gali būti laikomos 1 metus.
Kai temperatūra žemesnė, gaminys, prieš jį dengiant, turi būti laikomas apie 200C temperatūroje.

Laikymas

■Tankis: apie 1,1 g/cm3 

■Sausojo sluoksnio storis: apie 95 µm/100 g/m2 

■Kietumas pagal Kionigo švytuoklę: apie 130 s.
■Kietumas pagal Shore (A/D): apie D 80
■Gniuždomasis stiprumas:
Gniuždomasis stiprumas

rišiklio > 70 N/mm²
skiedinio 1:10 > 95 N/mm2 

■Klampumas: 20 °C, apie 430 mPas
■Lenkiamojo tempimo stipris:
Lenkiamojo tempimo stipris

rišiklis- apie 75 N/mm2 

skiedinys- 1:10 apie 30 N/mm2 

Techniniai duomenys
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Dengimas

Betono, cemento paviršiai.
Pagrindas turi išlaikyti apkrovą, turi būti sausas, stabilios formos, tvirtas, be atpleišėjusių dalelių,
nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų ir kitų birių dalelių.
Pagrindo stipris gniuždant turi būti ne mažiau 25 N/mm2.
Patikrinama, ar cementinės, sintetine medžiaga pagerintos išlyginamosios masės, dera su šia
medžiaga. Padengiamas bandomasis plotas.
Pagrindo paviršiaus sukibties tvirtumas turi būti vidutiniškai 1,5 N/mm2, mažiausias dydis turi būti ne
mažesnis kaip 1,0 N/mm2.
Pagrindo drėgmė turi būti pasiekusi pusiausvyrą:
Betono ir cementinės išlyginamosios dangos iki 4 % masės.( CM metodas)
Bandymo metodai pagal DAfStb remonto gairių 3 dalį.
Jeigu yra likutinės drėgmės, būtina neužpildant porų nugruntuoti paviršių.
Tokiu atveju, bei naudojant OS 8- Sistemą, pagrindo paviršiaus sukibties tvirtumas turi būti vidutiniškai
2,0 N/mm2, mažiausias dydis turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2.
Dengiant kitokius pagrindus, būtina Disbon darbuotojų konsultacija.

Tinkami pagrindai

Cementinis pagrindas paruošiamas bedulkėmis srovėmis (šratų srautu) kartu susiurbiant ir dulkes.
Pašalinimo lygis nelabai tvirtų sluoksnių priklauso nuo slėgio ir abrazyvų rūšies bei kiekio. Šlifuoti
galima tik nedidelius paviršius (apdoroti briaunas), išskyrus, kai nelabai tvirti sluoksniai pašalinami
naudojant deimantinio šlifavimo techniką.

Pagrindo paruošimas

Būtina laikytis BEB darbo blanko KH-0/U* ir BEB darbo blanko KH 3*, taip pat Vokietijos gelžbetonio
komiteto (DAfStb) 2 sk. betoninių  elementų apsaugos ir remonto direktyvų 2.5 lentelės nuorodų.

Pagrindo išdaužas ir trūkumus  užpildyti sulig paviršiumi „Disbocret®-PCC-Mörteln“ arba „Disboxid EP-
Mörteln“ skiediniais.

Tačiau svarbiausia: silikoninės medžiagos negali būti naudojamos aplinkoje nei prieš dengiant
paviršius, nei per visą dengimo priemonių taikymo laiką, nes dėl jų gali atsirasti paviršiaus pažaidų.

Pluoštinius pagrindus (vielyčių arba plastikinių plaušų) nugruntavus reikia nušlifuoti ir vėl nugruntuoti,
kad neatsirastų „dagties efektas“.

 *Federalinė išlyginamųjų dangų ir paklotų asociacija, 53842 Troisdorfas Oberlaras

Į pagrindinę masę įpilamas kietiklis ir lėtaeigiu maišytuvu (iki 400 aps./min.) intensyviai maišoma.
Perpilama į kitą indą ir dar kartą kruopščiai išmaišoma.
Jei medžiagą reikia spalvinti, pirmiausia į masę supilami dažai (1 „Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste
" maišelis 25-iems kg „Disboxid 462 EP-Siegel NEU") ir tada išmaišoma.
Norint pagreitinti medžiagos kietėjimą į kietiklį įpilti ne daugiau 5,5 % ( bendros masės) „Disboxid 903
EP-Rapid" ir išmaišyti. Tik tada kietiklį supilti į masę.
Dažų pasta ir kietėjimo greitintuvas neįtraukiami į OS bandymus ir AgBB liudijimus.

Medžiagos paruošimas

Masė: kietiklis = 3:1 masės dalys
Masė: kietiklis = 100:37 tūrio dalys

Maišymo santykis

Priklausomai nuo naudojimo dengiama gumine braukle, lakavimo šepečiu, vidutinio pūko ilgio voleliu
arba mentele.

Dengimo būdas

Grunto sluoksnis
Užmaišytą medžiagą užpilti ant paviršiaus ir tolygiai išlyginti gumine braukle. Kad neatsirastų blizgių
vietų, išskirstytą medžiagą išlyginti vidutinio pūko ilgio voleliu arba lakavimo šepečiu.
Dengiant stipriai sugeriančius paviršius gali reikti gruntuoti 2 kartus.  Šviežiai nugruntuotas paviršius
nubarstomas smėliu pagal poreikį.
Norint sumažinti voleliu padengtų paviršių slidumą skiedinių dangas apibarstyti „Disboxid 943/944
Einstreuquarz“. Dengiant kitus sklidžius sluoksnius, dengiamus glaistikliu, nubarstoma „Disboxid 942
Mischquarz“. Nenubarstyti nugruntuoti paviršiai turi būti padengti kitais sluoksniais per 24 valandas.

Sluoksnių sandara

Galutinė danga
Medžiagą dengti 1-2 darbo ciklais, kaip aprašyta aukščiau. Dengiant slidumą mažinančią galutinę
dangą, pirmą, šviežią sluoksnį nubarstyti „Disboxid 943/944 Einstreuquarz“ arba kitomis tinkamomis
barstomosiomis priemonėmis, kaip antai: „Durop”, „Granitsplitt” arba silicio karbidu. 
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Išlyginamasis glaistymas
Lygūs, smulkiai šiurkštūs pagrindai
Glaistas ruošiamas iš:
1 dalies „Disboxid 462 EP-Siege NEU“
1,5 dalies „Disboxid 942 Mischquarz“.

Nelygūs, šiurkštūs pagrindai
Glaistas ruošiamas iš:
1 dalies „Disboxid 462 EP-Siegel NEU“,
1,5 dalies kvarcinio smėlio (Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz, sumaišius 1:1).
Glaistas pilamas ant nugruntuoto paviršiaus ir išlyginama mente. Galiausiai dygliuotuoju voleliu
pašalinamas oras. Išlyginamasis glaisto sluoksnis nubarstomas smėliu. Labai porėti ir  šiurkštūs
pagrindai, prieš dengiant išlyginamąjį glaisto sluoksnį, gruntuojami „Disboxid 462 EP-Siegel NEU“.

Skiedinio danga
Grindų paviršiai gruntuojami kaip aprašyta aukščiau. Skiedinys paruošiamas iš:
1 dalies „Disboxid 462 EP-Siegel NEU“
10 dalių „Disboxid 946 Mörtelquarz“.
2,5 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. Prieš tai  skiedinys
užkrečiamas ant šablono. Kad būtų gautas skysčiams nelaidus arba slidumą mažinantis paviršius,
danga padengiama galutiniu sluoksniu, kaip aprašyta 2 punkte. Skiedinio dangų, prieš dengiant
„Disboxid 462 EP-Siegel NEU“, įmaišius  apie 2 % masės „Disboxid 952 Stellmittel“, poros užpildomos
arba nugruntuojamos

Grindjuostės (spindulys 5 cm)
Grindų paviršiai gruntuojami, kaip aprašyta 1 punkte. Skiedinys ruošiamas iš:
1 dalies „Disboxid 462 EP-Siegel NEU“
10 dalių „Disboxid 946 Mörtelquarz“
Šviežioje medžiagoje atitinkamu įrankiu, pvz., loveline mente, padaroma 5 cm spindulio išėma.

Parkhaussysteme OS 8, OS 11 a+b
laikytis atitnkamos sistemos atmintinės nuorodų.

Gruntavimas apie 200–400 g/m2 

Galutinė danga apie 250–500 g/m2  vienam
sluoksniui 

Išlyginamasis glaistymas 
Smulkiai šiurkštūs, lygūs pagrindai

Disboxid 462 EP-Siegel NEU
Disboxid 942 Mischquarz

apie 660 g/mm/m2 

apie 1 kg/mm/m2 

Šiurkštūs, nelygūs pagrindai

Disboxid 462 EP-Siegel NEU
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz

apie 660 g/mm/m2 

apie 500 g/mm/m2 

apie 500 g/mm/m2 

Skiedinio danga*

Disboxid 462 EP-Siegel NEU
Disboxid 946 Mörtelquarz

apie 190 g/mm/m2 

apie 1,9 kg/mm/m2 

Grindjuostės

Disboxid 462 EP-Siegel NEU
Disboxid 946 Mörtelquarz

apie 150 g/m
apie 1,5 kg/m

Sąnaudos

Tikslius kiekius sužinokite padengę objekto bandomąjį plotą.
* Galimi nedideli balkono grindų pataisymai. Dėl skirtingų įtempių tarp EP- skiedinio ir betono negalima
balkono grindų padengti vientisai, nes atsiranda galimybė susidaryti plyšiams.

Apie 30 min., kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%. Naudojant „Disboxid 903 EP-
Rapid" dengimo laikas sutrumpėja iki 20 min. 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 didenis kaip 80%. Pagrindo temperatūra visada turi būti bent 3°
C aukštesnė už rasos taško temperatūrą.

Dengimo sąlygos

Prastovos tarp darbo ciklų, kai temperatūra 20°C, turi būti ne trumpesnės kaip 15 val. ir ne ilgesnės
kaip 24 val.
Jei paviršius nebuvo nubarstytas smėliu, po ilgesnės prastovos jį reikia nušlifuoti. Naudojant „Disboxid
903 EP-Rapid" dažniausiai nubarstoma smėliu, jeineplanuojama tą pačią dieną  ( daugiausiai per 12
val.) padengti sekantį sluoksnį.

Prastova tarp darbo ciklų
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Prastovos tarp darbo ciklų naudojant „Disboxid 903 EP-Rapid"

Pakuotės dydis
Disboxid 462 EP-Siegel
NEU

 0,5 litrų pakuočių
kiekis

Disboxid 903 EP-Rapid
 10° C 20° C

2,5/ 10 / 25 kg  -  36 val. 15 val.

25 kg 1 pakuotė 22 val. 7 val.

25 kg 2 pakuotės 17 val. 5 val.

25 kg 3 pakuotės 14 val. 4 val.

10 kg 1 pakuotė 17 val. 5 val.

Esant aukštesnei temperatūrai prastovos laikas trumpėja, žemesnei- ilgėja.
Kol padengta medžiaga kietėja, paviršių reikia saugoti nuo drėgmės, antraip gali atsirasti paviršiaus
pakenkimų ir sumažėti sukibtis.

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%, paviršius po 3 dienų išlaiko mechaninę
apkrovą, o maždaug po 7 dienų būna visiškai sukietėjęs. Kai temperatūra žemesnė, paviršius džiūsta
atitinkamai ilgiau. Kai temperatūra aukštesnė ar naudojamas „Disboxid 903 EP-Rapid" pavišius kietėja
greičiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

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

Nuorodos

Informacija teikiama pagal užklausą.Ekspertizė

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai.
Pagrindinė masė: dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Stipriai dirgina akis. Nuodinga
vandens organizmas, ilgalaikis kenksmingas poveikis. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos,
drabužių.Vengti medžiagos patekimo į aplinką. Naudoti rekomenduojamas asmenines apsaugos
priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens bei muilu. PATEKUS Į AKIS: keletą
minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra galimybė, išimti kontaktinius lęšius. Dar kartą praplauti
akis. Suteptus drabužius nusivilkti ir prieš kitą naudojimą išskalbti. Sudėtyje yra epoksidinių junginių.
Gali sukelti alerginę reakciją.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Kietiklis: kenksminga prarijus ar įkvėpus. Kenksminga susilietus su oda. Nudegina, stipriai pažeidžia
akis. Gali sukelti odos alerginę reakciją. Kenksminga įkvėpus. Sukelia ilgalaikį kenksmingą
poveikį vandens organizmams. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Saugoti, kad
nepatektų į aplinką. Naudoti apsaugines priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu
vandens bei muilu. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra galimybė,
išimti kontaktinius lęšius. Dar kartą praplauti akis. Suteptus drabužius nusivilkti ir prieš kitą naudojimą
išskalbti.

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai.
Skystus ir sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip dažų atliekas, kurių sudėtyje yra organinių
tirpiklių ir kitų pavojingų medžiagų. Nesukietėję produkto likučiai priskiriami pavojingoms atliekoms.

Atliekų tvarkymas

Šiame gaminyje (A/j kateg.) leidžiamas kiekis: 500 g/l . 
Šiame gaminyje yra iki 110 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

RE 1Giscode

Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenis.
Naudojant medžiagą, laikytis statinių apsaugos ir grindų valymo, priežiūros, dengimo nuorodų. 

Išsamesni duomenys
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CE ženklinimas

Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

13

DIS-462-001240
EN 13813:2002

Sintetinės dervos išlyginamasis sluoksnis, danga vidaus darbams

EN 13813:SR-Efl-1,5-AR1-IR4

Reakcija į gaisrą E fl

Koroziją sukeliančių medžiagų išskyrimas SR

Vandens pralaidumas NPD

Atsparumas nusidėvėjimui ≤ AR1

Sukibimas ≥ B1,5

Atsparumas smūgiams ≥ IR4

DIN EN 13813
Standartas EN 13813 „Išlyginamasis skiedinys, išlyginamosios masės ir išlyginamosios dangos: jų
savybės ir reikalavimai joms“ (2003 m. sausio mėn.) 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.

Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

13

1119

DIS-462-01240

EN 13813:2002

Paviršiaus apsaugos produktas - danga
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f und ZA.1g

DIN EN 1504-2:2004

Disboxid PHS-System OS 11 a+b

Atsparumas dilimui Masės netektis < 3000 mg

CO2  pralaidumas S D  > 50 m

Vandens garų pralaidumas Klasė III

Kapiliarinė vandens įgertis ir vandens
pralaidumas w < 0,1 kg/m² x h0,5

Terminis atsparumas ≥  1,5 (1,0) N/mm²

Atsparumas stipriam cheminiam poveikiui Kietumo netektis < 50%

Geba uždengti plyšius B 3.2 (-20°C)

Atsparumas smūgiams Klasė I

Atplyšimo bandymas vertinant sukibtį ≥ 1,5 (1,0) N/mm²

Reakcija į gaisrą Klasė Efl- 

Grublėtumas Klasė III
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EN 1504-2
„Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos“. 2 dalis: „Betoninių paviršių
apsaugos sistemos“ nurodomi reikalavimai, keliami paviršių apsaugos metodams.
Produktai, kurie atitinka aukščiau minėtą standartą, yra paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant
pakuotės, taip pat jį galima rasti atitinkamoje CE ženklinimo atmenoje, žr. internete www.disbon.de
Produktą naudojant Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse taikomi papildomi standartai. Atitiktis
žymima Ü ženklu ant pakuotės. Be to, pateikiama atitikties tikrinimo sistema 2 + kontrolė ir bandymai,
atlikti gamintojo ir pripažintos kontrolės įstaigos (Notified Body).

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
Faks. 8 5 2639283
El. paštas info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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