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Disbon 404 ELF
1K-Acryl-Bodensiegel
Ar PU stiprināts vienkomponenta šķīdinātājus nesaturošs akrilāta
pārklājums ar samazinātu emisiju grīdu virsmām iekšdarbos un
ārdarbos.

Produkta apraksts

Aizsargklājums minerālām grīdu virsmām iekšdarbos un ārdarbos, kā arī cietā asfalta segumiem
iekšdarbos ar normālu noslodzi.

Pielietojums

■ Ar samazinātu emisiju, nesatur šķīdinātājus un mīkstinātājus (ELF)
■ Atbilstošs AgBB prasībām
■ Piemērots DGNB kvalitātes līmeņiem 1-4
■ Pastiprināts ar PU
■ Noturīgs pret laikapstākļiem un UV stariem
■ Ļoti labi tīrāms
■ Ļoti izturīgs pret berzi
■ Augsta nodilumizturība
■ Elastīgs

Īpašības

Pārbaudīti un licencēti saskaņā ar AgBB pārbaudes kritērijiem GOS (gaistošo organisko
savienojumu) emisijai un iekšdarbiem būtiskiem celtniecības produktiem. AgBB (Celtniecības
produktu veselības novērtējuma komisijas) vērtējuma shēmu izveidojušas apkārtējās vides un
veselības iestādes celtniecības materiālu izmantošanai jūtīgās zonās, piem., uzgaidāmajās telpās.

Ar PU pastiprināta metakrilāta dispersijaMateriāla bāze

■ Standarta:
2,5 l, 5 l, 12,5 l platmasas spainis

■ ColorExpress:
2,5 l, 7,5 l, 12,5 l plastmasas spainis

Iepakojums

■ Standarta:
12,5 l iepakojums: Betongrau (Betona pelēks, apm. RAL 7023), Steingrau (Akmens pelēks, apm.
RAL 7030),  Kieselgrau (Oļu pelēks, apm. RAL 7032),  Achatgrau (Ahāta pelēks, apm. RAL 7038)

■ 2,5 l, 5 l iepakojums: Steingrau (Akmens pelēks, apm. RAL 7030),  Kieselgrau (Oļu pelēks, apm.
RAL 7032),  Achatgrau (Ahāta pelēks, apm. RAL 7038)

Krāsu toņi

Citi krāsu toņi pēc pieprasījuma.

■ ColorExpress:
Tonējams ColorExpress sistēmā vairāk nekā 28.000 krāsu toņos. Iespējams radīt unikālus
krāsutoņus, izmantojot FloorColor plus kolekcijas toņus. Atkarībā no krāsas toņa ColorExpress
sistēmā, izmantot bāzi 1, bāzi 2 vai bāzi 3.

UV starojums un laikapstākļi var izraisīt krāsas toņa izmaiņas. Organiskās krāsvielas (piem., kafija,

sarkanvīns, vai koku lapas), kā arī dažādas ķīmiskas vielas (dezinfekcijas līdzekļi, skābes u.c.) var radīt
krāsu toņu izmaiņas. Tādējādi funkcionalitāte netiek traucēta.

Zīdaini matētsSpīduma pakāpe
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Vēsā, sausā vietā. Sargāt no sala.
Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājams vismaz 2 gadus. Pie zemākām temperatūrām materiālu pirms
iestrādes uzglabāt apm. 20°C temperatūrā.

Uzglabāšana

Sd-vērtība: apt. 0,9 m  (pie 300 µm sausa slāņa biezuma)Tehniskie dati

■ Blīvums: apm. 1,3 g/cm3

■ Sausā slāņa biezums: apm. 45 µm/100 ml/m2

■ Noberzums saskaņā ar Taber (CS 10/1000 U/1000 g): apm. 160 mg/30 cm2

■ Stiepe pēc DIN 53504: apm. 45 %

Iestrāde

Minerālās pamatnes, kā betons, cementa javas, apmetums, mūris, lietais asfalts iekšdarbos,
grīdas ar noturīgu veco krāsojumu.
Pamatnei jābūt nestspējīgai, ar stabilu formu, cietai, bez atdalošām vielām, brīvai no putekļiem, eļļām,
taukiem, gumijas noberzumiem un citām atdalošām vielām. Klājot uz cementu saturošām, ar
polimēriem bagātinātām izlīdzinošām masām ir jāpārbauda to saderība, piemēram, veicot
paraugklājumu. Pamatnes virsmas stiepes stiprībai vidū jābūt ≥1,0 N/mm2. 
Virsmai ir jābūt  sasniegušai savu izlīdzinošo mitrumu:
Betona un cementa klons: maks. svara 5 %
Anhidrīta klons: maks. svara 1 %
Magnezīta klons: 2–4 svara %
Ksilolīta klons: 4–8 svara %
Cietā asfalta klājumam jāatbilst vismaz cietības klasei IC 15, un pie norādītajām temperatūras un
mehāniskajām slodzēm tās nedrīkst deformēties. Visām virsmām ir jābūt ar pietiekošu slīpumu, lai
neveidotos ūdens uzkrājumi atsevišķās vietās.

Piemērotas pamatnes

Pamatne ar piemērotām metodēm, piem., lodīšu strūklu vai frēzēšanu, jāsagatavo tā, lai tā atbilstu
augstāk minētiem nosacījumiem. No krāsotām virsmām noņemt vāji turošos pārklājumus vai neturošos
krāsojumus. Ļoti netīras virsmas, piem., eļļas, tauki, gumijas švīkas utt., ar vāju nestspēju vai ar
putekļainiem, stiklveidīgiem cementa akmeņiem rūpīgi mehāniski sagatavot. Eļļas traipus notīrīt ar
parastajiem eļļas traipu tīrītājiem. Vājas saķeres dispersijas klājumus notīrīt. Stingrus EP pārklājumus
pamatīgi notīrīt, pieslīpēt vai apstrādāt ar abrazīvu strūklu matētus, noņemot bez atlikuma. Alternatīvā
variantā virsmu noslīpēt matētu un gruntēt ar Disbon 481 EP-Uniprimer. Uz pāklājamās virsmas
nedrīkst būt atlupušas materiāla, mazgājamo līdzekļu u.tml. atliekas.
Pārklājot esošos vecos klājumus ar labu difūzijas spēju, jāpārliecinās, lai tiek nodrošināta pietiekama
difūzijas spēja visai pārklājuma uzbūvei. Izlauzumi vai iztrūkstošās vietas pamatnē jāaizpilda ar
DisboCRET® PCC javām javām.

Pamatnes sagatavošana

Materiāls ir gatavs lietošanai. Pirms iestrādes kārtīgi izmaisīt.Materiāla sagatavošana

Materiālu uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot (ar Airless ierīci bez filtra, sprauslas lielums
0,013–0,015 collas).

Uzklāšanas metode

Minerālas pamatnesPārklājuma uzbūve

Gruntsklājums (ārdarbos) 
Ar CapaSol Konzentrat, atšķaidot ar ūdeni 1 : 2 vai ar neatšķaidītu CapaSol RapidGrund.

Gruntsklājums (iekšdarbos)
Ar Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel, atšķaidot ar ūdeni 30 %, vai ar CapaSol Konzentrat,
atšķaidot ar ūdeni 1 : 2 vai ar neatšķaidītu CapaSol RapidGrund.

Cietā asfalta segumiem gruntsklājums nav nepieciešams.

Produkta uzklāšana
Virsmas bez plaisām:
Divreiz ar 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel par 30% atšķaidīts ar ūdeni, CapaSol Konzentrat, atšķaidot
ar ūdeni 1 : 2 vai ar neatšķaidītu CapaSol RapidGrund.

Preslīdes efekta palielināšanai pēdējai klājuma kārtai pievienot 3 % DisboADD 947 Glasperlen fine.

Saplaisājušas virsmas:

Uzklāt vienreiz. Mitrā virsmā ieklāt, piem., Kobau, Glass-gitter Gewebe stiklrežģa audumu 5/5 mm
(min. pārklāj. 5cm), uzklāt vienu starpkrāsojumu. Atsevišķas plaisas var pārklāt ar auduma lentām
(15-20 cm platām). Kad sagatavojošais krāsojums nožuvis, uzklāt pēdējo kārtu.

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel nav paredzēts naftas produktu tvertņu krāsošanai.

Alternatīvā virsmas dekorēšanas metode

Čipšu iekaisīšana:
DisboADD 948 Farbchips 2-4mm uzkaisa svaigam krāsojumam un nolako (sk.punktu 3) virsmu gludu
vai ar preslīdes efektu.
Alternativs variants ir čipšu klājums ar DisboADD 8255 FarbChips 1-2 mm (Fast Chips) iekaisīšana
bez papildus lakošanas.
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Gluds lakojums:
Ārdarbos virsmai uzklāt DisboTHAN 446, iekšdarbos - Disbon 405.

Pretslīdes lakojums ārdarbos:
DisboTHAN 446: 100 svara %
DisboADD 947 Glasperlen rough: 10 svara %
DisboADD 499 Verdünner/Reiniger: 5–10 svara %
Produktu neklāt vietās, kur paredzama ilgstoša saskare ar mīkstiem mākslīgajiem materiāliem (piem.,
autoriepas) vai virsmām ar stāvošu ūdeni un ilgstošu mitruma iedarbību.

Grīdas klājums

Gruntsklājums ārdarbos/ iekšdarbos

CapaSol Konzentrat apm. 150 - 200 ml/m2,

atšķaidīts ar ūdeni 1 : 2

Gruntsklājums iekšdarbos

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel,
atšķaidīts 30 % ar ūdeni apm. 150–200 ml/m2

Pāklājums

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel
Pretslīdes efekta palielināšanai pēdējam
klājumam pievienot 3 % DisboADD 947
Glasperlen Fine.

apm. 2 x 150 ml/m2

Dekoratīvais klājums

Čipšu iekaisīšana
DisboADD 948 Farb-Chips 2 - 4 mm
DisboADD Farb-Chips 8255 (FastChips)

apm. 30 g/m2

apm. 20 g/m2

Gluds lakojums (ārdarbos)
DisboTHAN 446 apm. 150 ml/m2

Gluds lakojums (iekšdarbos)
Disbon 405 Klarsiegel apm. 130 ml/m2

Pretslīdes lakojums (ārdarbos)
DisboTHAN 446 PU-Klarschicht
DisboADD 947 Glasperlen, rough

apm. 150 ml/m2

apm. 15 g/m2

Pretslīdes lakojums (iekšdarbos) 
Disbon 405 Klarsiegel
DisboADD 947 Glasperlen, fine

apm. 130 ml/m2

apm. 4 g/m2

Patēriņš

Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā. Sieta ieklāšana palielina materiāla patēriņu.

Materiāla, pamatnes un apkārtējā gaisa temperatūra:
Min. 5°C, maks. 30°C
Relatīvajam gaisa mitrumam jābūt līdz 80 %. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu būt vismaz 3° C
virs rasas punkta.

Iestrādes nosacījumi

Ja temperatūra ir 20°C, žūšanas laikam starp darba posmiem vajadzētu būt vismaz 5 stundas.
Pēc apm. 5 stundām pārklājams ar Disbon 404 ELF , Disbon 405 Klarsiegel, pēc apm. 1 dienas
pārklājams ar DisboTHAN 446.
Norādīto laika periodu augstāka temperatūra samazina, zemāka - palielina.

Pārkrāsojams pēc:

Pie 20 °C un 60 % relat. gaisa mitruma virsma minimāli noslogojama pēc apm. 5 stundām.
Mehāniski noslogojama pēc apm. 3 dienām. Ja temperatūra zemāka, žūšanas laiks ir atbilstoši ilgāks.

Žūšana/ žūšanas laiks

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

Norādes

Aktuālā informācija pieejama pēc pieprasījuma.Atzinums

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai
etiķetes. Sargāt no bērniem. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, maisījums no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona (EG Nr. 247-500-7)
un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (EG Nr. 220-239-6) (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-ons. Var izraisīt alerģisku
reakciju. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta
izmantošanas laikā. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt
kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. SASAKARĒ AR ĀDU:
nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Neieelpot
tvaikus.

Uzmanību

Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā
sadzīves atkritumus vai būvgružus.

Likvidācija
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(Kat. A/i): 140 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 1 g/l GOS.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

BSW20Gis-kods

M-LW01 (novecojis)Produkta krāsu un laku kods

Iestrādājot materiālu, ievērot Disbon celtniecības aizsardzības iestrādes norādes, kā arī Caparol grīdu
tīrīšanas un kopšanas norādes.

Tuvākas norādes

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

18

DIS-404 ELF -001263

EN 13813:2002
Mākslīgo sveķu segums/mākslīgo sveķu

pārklājums lietošanai iekštelpās
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Ugunsreakcija Efl 

Korozīvu vielu
izdalīšanās SR

Ūdenscaurlaidība NPD

Nodilumpretestība ≤ AR1

Vilces noturība ≥ B1,5

Triecienizturība ≥ IR4

CE-apzīmējums

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Klona javas, klona masas un klona javas un masas īpašības un prasības"
(2003. gada janvāris) nosaka prasības klona javām grīdu konstrukcijām iekšdarbos. Šī norma attiecas
arī uz mākslīgo sveķu pārklājumiem un lakojumiem.
Produkti, kas atbilst augstākminētajam standartam, ir marķēti ar CE marķējumu.

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

Klientu serviss

Tehniskā informācija TIEX-404 · Sagatavota: oktobris 2022
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-404 tulkojums.

SIA DAW Baltica · Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 · tālr. +371 675 000 72 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv


