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Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid  
2K-epoksi  pokriven premaz za tla in stenske površine  
Redčljivo z vodo.  

 

 

 

 

Opis proizvoda 

            Predvidena uporaba/lastnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
          Lastnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Odprti čas za vgradnjo materiala 

 

 

 

 

     Osnova veziva/učinkovine  

                                                                

                              Barvni toni 

Talne površine: 

Uporablja se za povozne, mineralne talne površine in trdoasfaltne estrihe v notranjih 

prostorih, v industriji in obrti. Na primer: za skupne komunalne prostore (skupna 

oskrba), ogrevalne centrale, skladišča, arhive, magazine, hodnike, evakuacijske poti, 

evakuacijska stopnišča, skupne družabne prostore.  Vmesni premaz v sistemu 

Disboxid ArteFloor.  

Stenske površine: 

Za mineralne stenske površine, ki so izpostavljene velikim obremenitvam s kemikalijami, z 

dezinfekcijskimi sredstvi ali vlago. Na primer: za bolnišnice, prezračevalne jaške, 

laboratorije, proizvodne prostore v živilski industriji ter proizvodnji pijač. Vmesni in zaključni 

premaz za stenske obloge iz steklene tkanine Capaver Glasgewebe in dekorativnega flisa 

Capadecor AkkordVlies-Z.  

■ Dobro obstojno proti kemikalijam  
■ Odporno proti dezinfekcijskim sredstvom 
■ Možnost dekontaminacije po DIN 25 415 
■ Paropropustno – primerno za magnezitni in anhidritni estrih  
■ Minimirane emisije: škodljive snovi preverja in nadzoruje TÜV 

Preizkušen proizvod po AgBB-kriterijih za HOS-emisije iz gradbenih proizvodov v 

notranjih prostorih (AgBB – Odbor za zdravstveno oceno gradbenih proizvodov).  
Ocenjevalno shemo AgBB (Odbor za zdravstveno oceno gradbenih izdelkov) so 

okoljski in zdravstveni organi sestavili za uporabo gradbenih materialov na občutljivih 

območjih, kot so denimo zaprti bivalni prostori. 

Pri +20 °C in 60-odstotni relativni zračni vlagi okoli 90 minut.  
Višje temperature skrajšajo, nižje temperature pa podaljšajo odprti čas.  
Pozor! Konec odprtega časa ni optično razpoznaven. Prekoračitev odprtega časa 

povzroči spremembe v stopnji sijaja in barvnega tona, pa tudi zmanjša trdnost in 

moč sprijema s podlago.  

Pazite, da posamezni nanosi niso predebeli (prekoračena pričakovana poraba). 

Poskrbite za dobro prezračevanje med fazo sušenja in strjevanja.  

2-komponentna epoksidna smola v trdnem stanju za redčenje z vodo (100-odstotna 

smola, redčljiva z vodo). 

 
■ Standardni: 

Starinsko bela, posebni odtenki na zahtevo 

■ ColorExpress: 

Možnost strojnega niansiranja na napravah za niansiranje ColorExpress na kraju 
samem v okviru 21.000 barvnih tonov. Ekskluziven barvni dizajn na podlagi barvne 
kolekcije FloorColor plus. Možnost mešanja na napravi za niansiranje ColorExpress 
glede na osnovni barvni ton 1, osnovni barvni ton 2 ali osnovni barvni ton 3. 
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Obstaja možnost, da premaz spremeni barvni odtenek ali da postane kredast pod vplivom UV-
žarkov in vremena. Organska barvila (npr. v kavi, rdečem vinu ali listih) in različne kemikalije (npr. 
dezinfekcijske sredstva, kisline ipd.) lahko povzročijo spremembe barvnega odtenka.  
  

Drsanje/drgnjenje površine lahko povzroči praske na površini,  

kar pa ne vpliva na funkcionalnost premaza. Pri intenzivnih in temnih tonih lahko na površini 

premaza nastane začasna abrazija pigmenta – morda bo potrebna prva nega z izdelavo 

zaščitnega filma ali prozoren zaključni premaz  

                                                         Stopnja sijaja S svilnatim sijajem 

    Tehnični podatki  ■ Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O): pribl. 40.000 

 
■ Abrazija po lestvici Taber (CS 10/1000 U/1000 g): 66 mg/30 cm2 

Tabela obstojnosti proti kemikalijam po DIN EN ISO 2812 pri +20 °C 

7 dni 

Ocetna kislina (5 %) + (V) 

Solna kislina (10 %) + (V) 

Žveplova kislina (< 10 %) + (V) 

Citronska kislina (10 %) + 

Amoniak, 25-odstoten (salmiak) + 

Kalcijev hidroksid + 

Raztopina železovega(III) klorida, nasičena  + (V) 

Razt. lizoforma (2 %) + 

Raztopina magnezijevega klorida (35 %) + 

Dest. voda + 

Raztopina kuhinjske soli, nasičena  + 

Beli špirit (nadomestek ta terpentin) + 

Bencin za čiščenje + 

Kurilno olje in dizelsko gorivo + 

Coca-Cola + (V) 

Kava + (V) 

Rdeče vino + (V) 

Tekočine za hlajenje transformatorjev + 

Legenda: + = obstojno, (V) = se obarva 
 
 

                                                          Skladiščenje Na hladnem in suhem, brez zmrzovanja. 

Originalno zapakirano embalažo hranite najmanj 2 leti. 

Pri nižjih temperaturah shranite material pred vgradnjo na okoli 20 °C. 

                                                                  Gostota Pribl. 1,4 g/cm3 

                                       Debelina suhega nanosa Pribl. 35 µm/100 g/m2 

         Atesti ■ 1-1250: preizkus dekontaminacije po DIN 25415 
Visoka strokovna šola Fachhochschule Aachen; 

■ 1-1249: Atest za 2K-premaz po kriterijih živilske regulative  
                                                           Inštitut za higieno Porurja Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen; 

■ 1-1203: Preizkus odziva na ogenj/protipožarnih lastnosti po DIN EN 13501-1 
Prüfinstitut Hoch, Fladungen; 

■ 1-1101:Preskus protizdrsnih lastnosti R 9, Inštitut za raziskavo materialov  
                                                            Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf;  

■ 1-1247 Certifikat TÜV, emisijsko minimiran talni premaz za standardne barvne tone 
TÜV Nord; 

■ 1-1248 Certifikat TÜV, emisijsko minimiran talni premaz za mešane barvne tone; TÜV Nord. 

   Pakiranje/velikost embalaže 10 kg v plastični kombinirani posodi 

 
Izvedba   
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         Sestava nanosov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Postopek nanašanja 
 
 

 
                  Pogoji pri izvedbi 

 
 

    Priprava materiala 

 

                                                  Mešalno razmerje  

       Poraba 
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Predpremaz: 

Nove, nerabljene mineralne podlage in trdoasfaltne estrihe grundirajte z epoksidno smolo  

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid, razredčeno s pribl. 5–10 % vode. Rabljene in močno 

vpojne podlage premažite z impregnacijskim premazom Disbopox 443 EP-Imprägnierung. 

Predpremaz intenzivno vtrite s profesionalno krtačo za talne premaze.  

Glavni premaz: 

Vmesni in zaključni premaz nanesite brez redčenja. Pri ekstremni spremembi barvnega tona 

in pri zelo intenzivnih barvnih tonih (npr. iz ColorExpressove osnove 3) bo pri zelo visokih 

optičnih zahtevah morda potreben še tretji nanos. 

Dekorativno oblikovanje površine: 

Potresite barvne lističe Disboxid 948 Color-Chips po svežem premazu in ko se posuši, 

prelakirajte z Disbopur 458 PU-AquaSiegel glatt za gladko izvedbo. Za protidrsno izvedbo 

primešajte še 3 utežne % dodatka proti drsenju Disbon 947 Slide Stop Fine. 

Material lahko nanašate s čopičem, valjčkom (s teksturiranim poliamidnim valjčkom, npr. s 

pleskarskim valjčkom Rotanyl 8 mm, višina flora 11 mm, proizvajalca Rotaplast) ali brizgate 

(Airless, vsaj 50 barov, šoba 0,015–0,017 cole, kot brizganja 45°, naknadna obdelava z 

valjčkom). 

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem: vsaj 10 °C, 

največ 30 °C. Relativna zračna vlaga ne sme preseči 80 %. Temperatura podlage mora biti 

vedno najmanj 3 °C nad temperaturo rosišča.  

Zmešajte osnovno maso in ji dodajte trdilec. Počasi (največ 400 1/min) material temeljito 

premešajte, da nastane barvno enotna, homogena zmes. Zmes pretresite v drugo posodo 

in še enkrat temeljito premešajte. Za vmesni in pokrivni nanos ni dovoljeno redčiti materiala. 

Osnovna masa : trdilec = 3 : 2 utežnih delov 

Predpremaz 

Mineralne podlage 

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid pribl. 200 g/m2 ali 

Disboxid 462 EP-Grundier- und Mörtelharz 

Trdoasfaltni estrihi 

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid 

Capaver Glasgewebe in Capadecor AkkordVlies-Z      

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid 

pribl. 200 g/m2 
 

pribl. 120 – 200 g/m2  

Glavni premaz 

Talne površine pribl. 200 – 250 g/m2 na nanos 

Stenske površine pribl. 120 – 200 g/m2 na nanos 

Oblikovanje talne površine 

Posip z barvnim čipsom 

Disboxid 948 Color-Chips 

Gladki zaključni sloj  

Disbopur 458 PU-AquaSiegel  
Protidrsni zaključni sloj   
Disbopur 458 PU-AquaSiegel  
Disbon 947 SlideStop Fine 

 

pribl. 30 g/m2 
 

pribl. 130 g/m2 

 

pribl. 130 g/m2  

pribl. 4 g/m2  

Točno porabo ugotovite na testni površini na objektu. 

 Sušenje/interval sušenja Pri 20 °C in 60-odstotni relativni zračni vlagi je premaz pohoden po pribl. 1 dnevu, po pribl. 3 dneh 
                                              ga je mogoče mehansko obremeniti, po pribl. 7 dneh pa je popolnoma strjen.         

Nižje temperature podaljšajo navedene intervale. Med procesom strjevanja (pribl. 24 ur pri 20 °C) 
vedno zaščitite obdelano površino pred vlago, saj se drugače lahko pojavijo površinske napake in 
slabši sprijem.  

Delovni premori:  

Delovni premori med posameznimi delovnimi fazami znašajo pri temperaturi 20 °C najmanj 16 in 
največ 48 ur. Če je delovni premori daljši, morate površino predhodne delovne faze obrusiti. Pri 
višjih temperaturah se delovni premori lahko skrajšajo, pri nižjih pa podaljšajo.  

        Čiščenje orodja Takoj po uporabi in pri daljših prekinitvah dela sperite z vodo ali s toplo milnico.  

             Priprava podlage  Pripravite podlago z ustreznimi postopki, npr. s krogličnim peskanjem ali rezkanjem tako, da  
                                              izpolni navedene zahteve. Po pripravi litoasfaltnega estriha naj bo agregat v asfaltu viden 
                                              najmanj 75-odstotno. Stare 1K-premaze in slabo sprijete 2K-premaze vedno odstranite.  
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Steklaste površine in stare otrdele 2K-premaze očistite, obrusite oz. peskajte na mat ali 

premažite s predpremazom Disbon 481 EP-Uniprimer. Izbita in odlomljena mesta v 

podlagi lahko zapolnite in izravnate z malto Disbocret®-PCC ali Disboxid EP v ravni liniji z 

ostalo površino. Za izravnavo hrapavosti na mineralnih podlagah bo morda potreben 

tanek polnilno- izravnalni nanos z izdelkom Disboxid 462 EP-Grundier-und Mörtelharz po 

navodilih v pripadajočem tehničnem listu. 

           Ustrezne podlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             Prosimo, upoštevajte                   
 
                   Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS 
                            
                       Opozorila po Zakonu o kemikalijah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      Odstranjevanje 

 

                                         Koda odpadka  

                    Evropski katalog odpadkov 

       Razred ogrožanja vode  

                Varnostni list 

          Namen uporabe 

Vse vrste mineralnih podlag  (med drugim beton, cement, anhidritni, magnezitni estrih, omet) 

ter trdi litoasfaltni estrihi v notranjih prostorih. Uporaben je tudi na stenskih površinah – 

stekleni tkanini Capaver Glasgewebe in dekorativnem stenskem flisu Capadecor AkkordVlies-

Z ter na izravnalni masi Caparol-Akkordspachtel KF. Podlaga mora biti nosilna, stabilna, trdna, 

brez nesprijetih delcev, brez prahu, oljnih in maščobnih madežev, sledi gume in drugih snovi, 

ki poslabšajo oprijem. Cementne, s polimernimi dodatki obogatene izravnalne mase prej 

preverite na testni površini, ali so primerne za obdelavo s tem izdelkom. 
Pri talnih površinah mora površinska natezna trdnost podlage znašati v povprečju 1,5 N/mm2. 

Najmanjša posamična vrednost ne sme biti nižja od 1,0 N/mm2. 

Podlage morajo imeti doseženo izenačeno vlažnost. Dovoljeni ostanek vlage v podlagi: 

Beton in cementni estrih: največ 5 utežnih %. 
Anhidritni estrih: največ 1 utežni %.  
Magnezitni estrih : 2 do 4 utežnih %.  
Magnezitno-lesni estrih (ksilolit): 4 do 8 utežnih %. 

Trdoasfaltni estrihi morajo ustrezati stopnji trdote IC15 in se ne smejo deformirati pri 

pričakovanih temperaturnih in mehanskih obremenitvah.i 
Kemijsko-pravne določbe 

Osnovna masa (komponenta A) in trdilec (komponenta B) sta različno kemijsko-

pravno razvrščena.  

v tem izdelku (kat. A/j) znaša 140 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 100 g/l HOS.  
 

Draži oči. - Ne vdihavajte plina/dima/hlapov/razpršila (upoštevajte ustrezno(-e) označbo(-e) 

proizvajalca). - Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. - 

Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke. - Nevarnost hudih poškodb oči.   
- PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih 

imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  

- Komponenta A: škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi škodljivimi učinki na vodno 

okolje. 
- Komponenta B: tekočina in hlapi so vnetljivi. 
Preprečite sproščanje v okolje. Hranite ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega 

ognja in drugih virov vžiga. Ne kadite. 
Pri požaru: za gašenje uporabljajte: CO2, prah za gašenje ali vodo v razpršenem curku. 

Hranite v dobro prezračevanem prostoru. Hranite na hladnem. 

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z 

gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. 

Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek. 

57303 (v skladu z ÖNORM S 2100). 

08 01 11 

ROV 2, ogroža vodo. 

Varnostni list je na voljo na spletni strani http://www.avenariusagro.at in www.caparol.si.  

Samo za industrijsko rabo!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tehnična informacija: Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid, izdaja: 02 / 2017  

Tehnična informacija je bila pripravljena na osnovi najnovejšega stanja tehnike in lastnih izkušenj. Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina  
tehnične informacije ne zavezuje.  Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno  
odgovornost preizkusi naše delovne materiale, ali ustrezajo predvidenemu namenu uporabe glede na konkretne pogoje na objektu. Z novo izdajo tehnične informacije/novo PDF-verzijo je vsebina te tiskovine 
ukinjena. 
  

Tehnično svetovanje  
V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo. Če je konkreten primer problematičen, 

Vam naši strokovni svetovalci lahko pomagajo s podrobnimi navodili za Vaš objekt.  
 

Zastopnik za Slovenijo: CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda 

telefon: 059 209 220, faks: 01 300 70 80, internet: www.caparol.si, e-pošta: info@caparol.si 
 

 

http://www.caparol.si/

