
Tehniskā informācija 447

Disbopox 447 E.MI
Wasserepoxid
Ar ūdeni atšķaidāms divkomponentu epoksīds uzklāšanai uz
braucamām grīdas virsmām rūpniecībā un amatniecībā ar nelielu
līdz vidēju industrijai raksturīgu slodzi.

Produkta apraksts

Grīdām:
Minerālām braucamām grīdas virsmām un cietajam asfalta segumam iekšdarbos industrijā un
sabiedriskās telpās, tādās kā ražotnes, apkures centrāles, noliktavas, arhīvi, veikali, gaiteņi,
evakuācijas telpas, kāpņutelpas un avārijas kāpnes, sociālās telpas. Starpklājums Disboxid Arte Floor
sistēmā.

Pielietojums

Sienām:
Virsmām, kas tiek pakļautas lielai ķīmiskai un dezinfekcijas līdzekļu, kā arī mitruma slodzei, piem.,
slimnīcās, ventilācijas šahtās, laboratorijās, pārtikas rūpniecības ražošanas telpās. Starpklājums un
nobeiguma pārklājums. Capaver Glasgewebe un Capadecor AkkordVlies-Z.

■ ar labu izturību pret ķimikālijām
■ izturīgs pret dezinfekcijas līdzekļiem
■ dezaktivizējošs saskaņā ar  DIN 25 415
■ elpojošs - piemērots magnezīta un anhidrīta kloniem
■ ar samazinātu emisiju, TÜV- kaitīgo vielu pārbaude un uzraudzība

Īpašības

Pārbaudīts un licencēts saskaņā ar AgBB pārbaudes kritērijiem GOS (gaistošo organisko
savienojumu) emisijai no iekšdarbiem būtiskiem celtniecības produktiem. AgBB (Celtniecības
produktu veselības  novērtējuma komisijas) vērtējuma shēma radusies no apkārtējās vides un
veselības iestādēm celtniecības materiālu izmantošanai jūtīgās zonās, tādās kā uzgaidāmās zāles.

Ar ūdeni atšķaidāmi divkomponetu epoksīda sveķi.Materiāla bāze

Standarta: 5 kg, 10 kg plastmasas kombinētie iepakojumi40 kg plastmasas iepakojums (masa: 24 kg
plastmasas kanna, cietinātājs: 16 kg plastmasas spaiņi).

Iepakojums

ColorExpress:10 kg plastmasas kombinētie spaiņi.

Standarta:
- 5 kg iepakojums: oļu pelēks- 10 kg iepakojums: Oļu pelēks, betona pelēks, veci balts, balts.
- 40 kg iepakojums: Oļu pelēks, betona pelēks. Pēc pieprasījuma iespējami speciāli krāsu toņi.

Krāsu toņi

ColorExpress:
ColorExpress tonēšanas vietās tonējama vairāk par 21.000 krāsu toņos. Ekskluzīvs krāsu
noformējums iespējams, izmantojot FloorColor plus-kolekcijas krāsu toņus. Atkarībā no krāsu toņu
Bāzes 1, Bāzes 2 vai Bāzes 3 samaisīt ColorExpress -tonēšanas punktā.

Zīdaini spīdīgs.Spīduma pakāpe

Vēsā , sausā vietā, bet neļaut sasalt. Oriģināli slēgtā iepakojumā uzglabāšanas garantija 2 gadi.
Zemākās temperatūrās materiālu pirms iestrādes uzglabāt apm. 20 °C.

Uzglabāšana
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■ Blīvums: Apm. 1,4 g/cm3

■ Sausā slāņa biezums: Apm. 35 µm/100 g/m2

■ Difūzijas pretestība µ (H2O): Apm. 40.000
■ Noberzums saskaņā ar Taber (CS 10/1000 U/1000
g):Noberzums saskaņā ar Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

60 mg/30 cm2

Tehniskie dati

Izturības pret ķimikālijām tabula, balstoties uz EN ISO 2812, pastāvot 20 °C

7 Dienas

5% etiķskābe + (V)

10% sālsskābe + (V)

sērskābe< 10 % + (V)

10% citronskābe +

Amonjaks 25 % (amonjaka hlorīds +

Kalcija hidroksīds +

Dzelzs III hlorīda šķīdums, piesātināts + (V)

Lizoforma šķīdums 2 % +

Magnēzija hlorīda šķīdums 35 % +

Dest. ūdens +

Vārāmā sāls šķīdums, piesātināts +

Vaitspirts (terpentīna aizvietotājs) +

Benzīns +

Kurināmā un dīzeļdegviela +

Coca-Cola + (V)

Kafija + (V)

Sarkanvīns + (V)

Transformatora dzesēšanas šķidrums +

Apzīmējumu skaidrojums: + = izturīgs, V = krāsošanās

Izturība pret ķimikālijām

Iestrāde

Visas minerālās pamatnes, tādas kā betons, cementa javas, anhidrīta, magnezīta kloni, apmetums, un
cietā asfalta segums iekšdarbos Izmantojams uz sienu virsmām, arī uz Capaver stikla šķiedru
tapetēm, uz Capadecor, AkkordVlies-Z un auf Caparol-Akkordspachtel KF. Pamatnei ir jābūt ar labu
nestspēju,  cietai, izturīgai, formas ziņā stabilai, bez atlupušām daļām, putekļus nesaturošai, bez
eļļām, taukiem, gumijas nospiedumiem vai citām atgrūdošām daļiņām. Cementu saturošām, ar
polimēriem bagātinātām izlīdzinošām masām ir jāpārbauda to saderība, nepieciešamības gadījumā,
uzklājot paraugklājumu.

Pamatnes virsmas stiepes stiprībai  jābūt vidēji 1,5 N/mm2.
Mazākā atsevišķā vērtība nedrīkst būt mazāka par 1,0 N/mm2.

Pamatnēm ir jābūt  sasniegušām savu izlīdzinošo mitrumu:
Betons un cementa klons – maks. 5 masas %
Anhidrīta klons: maks  1 svara %.
Magnezīta klons: 2-4 svara-%
Ksilolīta klons: 4-8 svara-%

Cietā asfalta segumiem jāatbilst cietības klasei IC 15, un tie nedrīkst deformēties esošajos
temperatūras apstākļos un tos mehāniski noslogojot.

Piemērotas pamatnes

Izmantojot atbilstošas metodes, tādas kā lodīšu strūkluvai frēzēšanu, pamatni sagatavot tā, lai tā
atbilstu augstāk minētajiem nosacījumiem. Cietā asfalta segumu gadījumā piedevai
pēc sagatavošanas jābūt redzamai vismaz 75 %. 1K-vecos klājumus un atlupušus 2K-pārklājumus
jānoņem bez atlikuma.

Pamatnes sagatavošana

Stiklveidīgas virsmas un cietus 2K pārklājumus notīrīt, noslīpēt vai apstrādāt ar abrazīvo strūklu
matētus vai gruntēt ar Disbon 481 EP-Uniprimer. Izdrupušās vietas un caurumus virsmā aizpildīt ar
Disbocret® PCC vai ar Disboxid EP sērijas javām. Uz minerālām pamatnēm nepieciešamības
gadījumā veikt skrāpējuma špaktelējumu ar Disbopox 453 Verlaufschicht saskaņā ar TI norādēm
nelīdzeno vietu izlīdzināšanai.
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Grunti samaisīt un pievienot cietinātāju. Ar lēni rotējošu maisītāju (maks. 400 apgriezieni/min.) intensīvi
maisīt, līdz iegūts vienveidīgs, bezsvēdrains krāsu tonis. Pēc tam iepildīt masu citā traukā un vēlreiz
pamatīgi izmaisīt. Materiālu starpklājumam un nosedzošajam pārklājumam nedrīkst atšķaidīt.

Materiāla sagatavošana

Pamatmasa: cietinātājs = 3 : 2 svara daļas.Maisījuma attiecība

Materiālu var uzklāt ar otu, rullīti (ar tekstūras poliamīda rullīti, piemēram, Rotanyl gleznotāju veltni 8
mm, spalvas garums 11 mm, Firma Rotaplast) vai uzsmidzināt (Airless, min. 50 bar, sprausla
0,015-0,017 collas, izsmidzināšanas leņķis 45°, pēc tam vēlreiz profilēt ar rullīti).

Uzklāšanas metode

Gruntējums:
Jaunas, nelietotas minerālās pamatnes un cietā asfalta segumus gruntēt ar Disbopox 447 E. MI
Wasserepoxid, kas ir atšķaidīts ar apm. 5-10 % ūdens. Lietotas, stipri uzsūcošas pamatnes gruntēt ar
Disbopox 443 EP-Imprägnierung. Gruntējumu intensīvi iestrādāt ar lakošanas birsti.

Pārklājums:
Starpklājumu un finiša pārklājumu uzklāt neatšķaidītu. Ekstrēmas toņu maiņas unļoti spilgtu krāsu toņu
gadījumā (piem., no ColorExpress Bāze 3) augstu optisko prasību gadījumā var būt nepieciešams
trešais klājums.

Virsmas noformējumi:
Svaigajā krāsojumā iekaisa Disboxid 948 Color Chips un pēc nožūšanas nolako ar Disbopur 458 PU-
Aquasiegel, ja nepieciešams, pievieno 3 svara % Disboxid 947 SlideStop pretslīdes iegūšanai.

Pārklājuma uzbūve

Grtuntējums

minerālās pamatnes
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid vai Disb

Apm. 200 g/m2

Cietā asfalta segums
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Apm. 200 g/m2

Capaver Glasgewebe un Capadecor AkkordVIies-Z Disbopox 447
E.MI Wasserepoxid

Apm. 120–200 g/m2

Pārklājums

Grīdas Apm. 200–250 g/m2 je Auftrag

Sienas Apm. 120–200 g/m2 je Auftrag

Virsmu noformējums (grīda)

Čipsu iebēršana
Disboxid 948 Color-Chips

Apm. 30 g/m2

Gluds lakojums
Disbopur 458 PU-AquaSiegel

Apm. 130 g/m2

Lakojums ar pretslīdes efektu
Disbopur 458 PU-AquaSiegel
Disbon 947 SlideTop Fine Apm. 130 g/m2

Apm. 4 g/m2

Patēriņš

Precīzas patēriņa vērtības nosakiet, veicot paraugklājumu objektā.

Pastāvot 20 °C un 60 % relatīvajam gaisa mitrumam, apm. 90 minūtes. Augstāka temperatūra saīsina,
zemākas pagarina saistīšanās laiku.

Iestrādes ilgums

Norāde: Saistīšanās laika beigas optiski nav redzamas. Tā pārsniegšana izraisa spīduma un krāsas
toņa atšķirības, kā arī zemāku virsmas cietību un sliktāku saistīšanos ar pamatni.  Izvairīties no pārāk
bieziem slāņiem atsevišķās kārtās. Žūšanas un cietēšanas fāzē rūpēties par labu ventilāciju un
atgaisošanu.

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:Vismaz 10 °C, maks. 30 °C. Relatīvais gaisa
mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu jābūt vismaz 3 °C virs kušanas
punkta temperatūrai.

Iestrādes nosacījumi
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Ja gaisa temperatūra ir 20 °C un relatīvais mitrums 60 %, tad var tikt noslogota ejot pēc apm. 1
dienas. Pēc 3 dienām virsma var tikt mehāniski noslogota, pēc 7 dienām krāsojums ir pilnībā
sacietējis. Zemākā temperatūrā atbilstoši jāgaida ilgāk. Cietēšanas procesa laikā (apm. 24 stundas,
pastāvot 20º C) uzklāto materiālu sargāt no mitruma, citādi var rasties virsmas bojājumi un mazināties
saķere.

Žūšana/ žūšanas laiks

Nekavējoties pēc lietošanas un ilgākos darba pārtraukumos ar ūdeni vai siltu ziepjūdeni.Darbarīku tīrīšana

Norādes

■ 1-1250: Dezaktivācijas spējas pārbaude saskaņā ar DIN EN 25415, Aahenas profesionālā
augstskola.

■ 1-1249: Atzinums par divkomponentu pārklājumu no Gelzenkirhenas Rūras apgabala Higiēnas
institūta skatu punkta attiecībā uz pārtikas produktu likumdošanu.

■ 1-1203: Uzliesmojamības pārbaude saskaņā ar DIN EN 13501-1, pārbaudes institūts Hoh,
Fladungen.

■ 1-1101: Pretslīdes efekta pārbaude R 9 , Hellbergas Materiālu pārbaudes institūts, Ādendorfa.
■ 1-1247 TÜV sertifikāts, grīdu pārklājumi ar samazinātu emisiju standarta krāsu toņiem TÜV Nord.
■ 1-1248 TÜV sertifikāts, grīdu pārklājumi ar samazinātu emisiju jauktajiem krāsu toņiem TÜV Nord.

Atzinums

Grunts masa: Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un
meklēt medicīnisku palīdzību Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā.
Satur isoforondiamīnu, m-ksililendiamīnu Var izraisīt alerģiskas reakcijas. Drošības datu lapu
profesionāli lietotāji var saņemt pēc pieprasījuma.

Drošības norādes

Cietinātāji: Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un
meklēt medicīnisku palīdzību Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā.
Satur 4,4'-isopropilidendifenolu. Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus.
Materiāla atlikumi: Pamatmasai ļaut sacietēt. un likvidēt to kā krāsas atkritumus.

Likvidācija

Šinī produktā (Kat. A/j): 140 g/l (2010). šis produkts satur maks. 15 g/l GOS.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

RE 0Gis-kods

Skatīt drošības datu lapu. Veicot materiāla iestrādi, jāievēro celtņu aizsardzības - iestrādes norādes, kā
arī Caparol tīrīšanas un apkopes norādes grīdām.

Tuvākas norādes

EN 13813
EN 13813 norma "Klona javas, klona masas un kloni - klona javas un klona masas- īpašības un
prasības" nosaka prasības tām klona javām, kas jāizmanto grīdu konstrukcijām iekšdarbos. Šī norma
attiecas arī uz mākslīgo sveķu pārklājumiem un lakojumiem.

CE-apzīmējums

EN 1504-2
EN 1504-2 „Produkti un sistēmas betona nesošo konstrukciju aizsardzībai - 2. daļa: Virsmu
aizsardzības sistēmas betonam" nosaka prasības virsmu aizsardzības metodei. Produktus, kas atbilst
šai normai, ir jāapzīmē ar CE-apzīmējumu Apzīmējums tiek uzklāts uz iepakojuma, kā arī atbilstošā
atzīmju žurnālā CE apzīmējumiem, ko var atrast Internetā www.caparol.de. Jomās, kur svarīga ir būves
konstrukcijas noturība Vācijā, ir spēkā papildus normas. Atbilstība tiek dokumentēta ar Ü zīmi uz
iepakojuma. Turklāt to vēl apliecina 2+ atbilstības pierādīšanas sistēma ar pārbaudēm un kontroli no
ražotāja un atzītu pārbaudes iestāžu (Notified Body) puses.

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)
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