Technická informace

Disbon 481
EP-Uniprimer
-

NOVINKA! Nyní s p ísadami na ochranu proti korozi!

Dvojsložkový základní nát r na bázi pevné epoxidové prysky ice, editelný vodou, na
nenasákavé tvrdé podklady. Lze používat bez p edchozího p ebroušení, do vnit ních i
vn jších prostor .

Popis výrobku
Ú el použití:
- P ípravek na zlepšení
p ilnavosti na tvrdé a
nenasákavé podklady.
- P ípravek na ochranu
železa,
oceli
a
pozinkovaných
ploch
proti korozi.
- Možnost
univerzálního
p etírání tém
všemi
jednosložkovými
a
dvojsložkovými krycími
nát ry
(v
p ípad
pochybností
prove te
zkušební nát r).
Není vhodný jako ochranný
antikorozní
nát r
na
armovací ocel p i opravách
betonu.
Vlastnosti materiálu:
- Výborn p ilne prakticky
na veškeré nenasákavé
podklady. P itom není
t eba provád t zdrsn ní
nebo
zbroušení
podkladu.
- Použití na železo, ocel a
pozinkované
plochy,
zbavené koroze, jako
aktivní
p ípravek
na
ochranu proti korozi.
Materiálová báze:
dvojsložková
pevná
epoxidová
prysky ice,
editelná vodou, bez obsahu
rozpoušt del
Velikost nádob:
10 kg plastová kombinovaná
nádoba
5 kg plastová kombinovaná
nádoba

1
kg
plechová
kombinovaná nádoba
Barevné odstíny:
bílý, sv tle šedý,
hn dý

tmav

Skladování:
V chladném, suchém a
nemrazivém
prost edí.
Originální uzav ené nádoby
jsou stabilní p i skladování
minimáln 1 rok. Za nižších
teplot skladujte látku p ed
zpracováním p i teplot cca
20°C.
Technická data:
hustota
1,5 g/cm3
tlouš ka suché vrstvy cca
35 µm/100 g/m2

Zpracování
Vhodné podklady:
Nenasákavé tvrdé podklady,
jako obklada ky, hlin né
cihly s vrstvou engoby,
polyuretanové, polyesterové
staré nát ry a nát ry na bázi
epoxidových
prysky ic,
hliníkové a pozinkované
plochy,
neošet ený
vakuovaný
beton
i
nenat ené eternitové desky.
Na PVC a polévaných
nát rech prove te zkušební
nát r a zkoušku p ilnavosti.
Nepoužívejte na polyetylén,
polypropylén a eloxovaný
hliník.
Podklad musí být suchý,
nosný,
tvarov
stabilní,
pevný a zbavený volných
ástic, prachu, olej , tuk ,

od ru z gumových sou ástí
a jiných látek s odpuzujícími
ú inky.
Úprava podkladu:
1. Nosný zne ist ný povrch
(prach, ne istoty atd.)
upravte
otryskáním
tlakovou vodou.
2. Zinek nebo pozinkované
sou ásti a hliník o ist te
pavkovou
vodou
s
obsahem smá edla a
poté dob e omyjte istou
vodou. P i ist ní erstv
pozinkovaných ploch a
hliníku je nutno použít
brusnou houbu.
3. Zkorodované
železné,
ocelové a zinkové plochy
zbavte koroze až do
kovového lesku (stupe
úpravy povrchu Sa 2
1/2).
4. Podklady s obsahem
azbestu se smí istit jen
podle
p íslušného
p edpisu
(technická
pravidla zacházení s
nebezpe nými látkami).
P íprava
Do základní hmoty p idejte
tužidlo.
Intenzivn
promíchejte míchadlem o
pomalém chodu (max. 400
ot./min.),
až
vznikne
jednolitý
a
rovnom rný
barevný odstín. P elijte do
další nádoby a ješt jednou
d kladn promíchejte.
Pom r mísení
základní hmota : tužidlo = 3
: 2 v hmotnostních dílech
Doba zpracovatelnosti

P i 20°C a 60 % relativní
vlhkosti vzduchu cca 90
minut. Vyšší teplota zkracuje
dobu
zpracování,
nižší
teplota ji prodlužuje.
Upozorn ní:
Ukon ení
doby
zpracování
nelze
poznat opticky. P ekro ení
této doby zp sobuje zm ny
lesku a barevného odstínu i
nižší pevnost a ztráty
p ilnavosti k podkladu.
Zabra te vytvo ení p íliš
silné
tlouš ky
vrstvy
(spot eba navíc).
B hem fáze vysychání a
tvrdnutí zajist te dostate né
v trání i odv trávání.
Nepoužívejte pod vodné
nát ry se silnou vrstvou.
Postup nanášení:
Plochým št tcem, vále kem
s krátkým vlasem nebo
p ístrojem airless (tryska
0,018 - 0,021 palce).
Nanášení vrstev:
Materiál
nanášejte
rovnom rn v tenké vrstv .
P i použití pod tenkovrstvé
laky se materiál musí
aplikovat st íkáním. Základní
nát r a nát r eternitových
desek provád jte podle
pracovního p edpisu.
Spot eba:
Nenasákavé podklady cca
120 - 170 g/m2.
P i st íkání se spot eba
m že zvýšit.
P esné hodnoty spot eby je
nutno zjistit na zkušebních
plochách v objektu.
Technologické p estávky:
Doba
ekání
mezi
pracovními postupy by m la
init p i 20°C minimáln 3
hodiny u vodných nát r a
16 hodin u nát r
s
obsahem
rozpoušt dla.
Následující nát r se musí
nanést b hem 3 dn .

Uvedená doba se p i vyšší
teplot zkracuje a p i nižší
teplot prodlužuje.
Teplota p i zpracování:
Teplota materiálu, okolního
vzduchu
a
podkladu
minimáln 10°C, maximáln
30°C.
Relativní
vlhkost
vzduchu nesmí p ekro it
80%. Teplota podkladu by
se m la pohybovat vždy
minimáln 3K nad teplotou
rosného bodu.
Doba vysychání:
P i 20°C a 60 % relativní
vlhkosti lze nanášet další
vrstvu cca za 3 hodiny
vodnými nát ry a za 16
hodin nát ry s obsahem
rozpoušt dla. Za nižších
teplot lze nanášet další
vrstvu vodných nát r za 12
hodin a nát r s obsahem
rozpoušt dla za 48 hodin.
B hem procesu vytvrzování
(cca 8 hod. p i 20°C)
chra te nanesený materiál
proti vlhkosti, protože jinak
by mohlo dojít k poškození
povrchu a ke snížení
p ilnavosti.
ist ní ná adí:
Okamžit po použití a p i
delším
p erušení
prací
vodou
nebo
teplou
mýdlovou vodou.

Instrukce
Instrukce
v
p ípad
nebezpe í a bezpe nostní
doporu ení (platnost v
dob tisku listu):
Základní hmota: Toxický pro
vodní organismy, m že
vyvolat
dlouhodobé
nep íznivé ú inky ve vodním
prost edí. Uchovávejte mimo
dosah d tí. Nevdechujte
aerosoly. P i zasažení o í
okamžit
d kladn

vypláchn te
vodou
a
vyhledejte léka skou pomoc.
Nevylévejte do kanalizace.
Obsahuje
izoforondiamin.
M že vyvolávat alergické
reakce.
Tužidlo: Neuvádí se.
Obsahuje
3glycidyloxypropyltrimetoxysil
an.
M že
vyvolávat
alergické reakce.
Likvidace:
Na recyklaci odevzdávejte
pouze
beze
zbytku
vyprázdn né nádoby.
Zbytky materiálu: Odpadní
barvy a laky obsahující
organická rozpoušt dla
nebo jiné nebezpe né látky
(kod 08 01 11).
Zne ištené obaly: Obaly
obsahující
zbytky
nebezpe ných látek nebo
obaly
t mito
látkami
zne išt né (kod 15 01 10).
Kód Gis: RE 0
Podrobn jší údaje:
Vizte bezpe nostní listy.
Technické poradenství
V tomto tiskopisu není
možné
pojednávat
o
veškerých podkladech, které
se vyskytují v praxi, a o
technických
postupech
natírání t chto podklad .
Pokud by se pracovalo s
podklady,
které
nejsou
uvedeny v této technické
informaci,
bude
nutné
provést konzultaci s námi
nebo s našimi pracovníky
služeb zákazník m. Jsme
ochotni
Vám
kdykoli
poskytnout detailní rady k
daným objekt m.
Servisní st edisko:
tel. 387 203 402
fax 387 203 422
e-mail:
cbudejovice@caparol.cz

Technická informace - vydání: srpen 2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tato technická informace byla sestavena na základ nejnov jšího stupn techniky a našich zkušeností. S
ohledem na množství podkladových materiál a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude
zbaven své povinnosti odborn a emesln správn vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpov dnost, zda jsou
vhodné k plánovanému ú elu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou
platnost.

