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> Disbon épületvédelem >> Impregnáló anyagok

Disboxan 452 
Wetterschutz
Szilikonbázisú, oldószeres hidrofóbizáló impregnálószer, 
ásványi és szilikáttartalmú homlokzatfelületekre.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 452

Hidrofóbizáló impregnálóként, ásványi és szilikáttartalmú homlokzatfelüle-
tekre. Hidrofóbizáló alapozóként megnöveli a felület lefagyásokkal szembeni 
ellenállóképességét, metakrilgyanta fedőrétegek használatánál.

Polisztirol hőszigetelő anyagot tartalmazó egyrétegű falakon oldószeres impreg-
nálást nem szabad végezni, az oldószertartalom miatt. Bizonyos előfeltételek ese-
tén az oldószergőzök a belső helységekbe vándorolhatnak. Polisztirol hőszigetelő 
anyagot tartalmazó egyrétegű falakra vizes higítású Disboxan 450 Fassadenschutz 
felhordása ajánlott.

■ Alacsony viszkozitás, kitűnő behatolási képesség és víztaszítás.
■ Javítja a lefagyásokkal szembeni ellenállóképességet, metakrilgyanta fedőréte-

gek használatánál.
■ Védelmet nyújt a porlerakódás, algásodás, mohásodás, előre nem látható 

nedvességfoltokkal és kivirágzásokkal szemben.

Siloxan. Oldószertartalmú.

10 literes kanna

Transzparens.

Hűvös és száraz helyen. Eredeti, lezárt edényben legalább 12 hónapig eltartható.

Sűrűség: kb. 0,8 g/cm³
Lobbanáspont: > 21°C

Alkalmazási terület:

Figyelem:

Tulajdonságok:

Alapanyag:

Kiszerelés:

Szín:

Tárolás:

Műszaki adatok:
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Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az 
alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott 
felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.
Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.  •  H-1108 Budapest, Gyömrői út 140. 
Tel.: 1/264-8914, 265-1594  •  Fax: 1/262-0467  •  Internet: www.caparol.hu  •  e-mail: caparol@caparol.hu

Feldolgozás

Szívóképes és száraz ásványi szilikáttartalmú alapfelületek, mint téglaburkolat, 
mészhomokkő, beton, betonfalazat, cement -és mészvakolatok. Világos alapfelü-
leten a szín sötétedése lehetséges. Az alapfelület tiszta, fagyálló és idegen anyagtól 
mentes legyen. Repedés, fuga vagy pórus átal előidézett átnedvesedés kizárandó.

Az alapfelületet megfelelő eljárással úgy kell előkészíteni, hogy laza részektől és 
tapadást gátló anyagoktól mentes legyen. A termék nem filmképző tulajdonságú. 
Porló és málló alapfelület esetén a felület erősítése nem érhető el. Fedőrétegek 
felhordása előtt az alapfelület megfelelő hordképességére ügyelni kell.

A termék feldolgozásra kész.

Impregnálás: A Disboxan 452 Wetterschutz-ot ecsettel vagy beitatással kell 
felhordani, az alapfelület szívóképességétől függően, vastagon egy-két rétegben 
(nedves a nedvesre eljárással).
Alapozás: A Disboxan 452 Wetterschutz-ot ecsettel kell felhordani.

Impregnálás: 200-400 ml/m² rétegenként az alapfelület szívóképességétől 
függően.
Alapozás: kb. 200 ml/m²

Az anyag-, környezet- és az alapfelület hőmérséklete 5 °C - 30 °C között legyen.

20 °C hőmérséklet és 60 % relatív páratartalom mellett kb. 2 óra.

Használat után azonnal Disbocolor 499 Verdünner hígítóval tisztítani.

Veszélyes összetevők:
Megnevezés: Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz* EU-szám: 265-150-3
Koncentráció tartomány (%-ban): 75 – 100
R 10 – Kevésbé tűzveszélyes R 65 – Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyag-
nak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat R 66 – Ismételt expo-
zíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja S 2 – Gyermekek kezébe 
nem kerülhet S 7/9 – Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen 
tartandó S 16 – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás S 23 – A keletke-
ző gőzt/permetet nem szabad belélegezni S 29 – Csatornába engedni nem szabad 
S 38 – Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni S 51 – 
Csak jól szellőztetett helyen használható S 62 – Lenyelés esetén hánytatni tilos: 
azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét
További információk a biztonsági adatlapon.

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. 
rendeletben, és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben foglaltak szerint.
Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Lejárt szavatosságú 
lakként, festékként gyűjthető össze! Csak a teljesen kiürült tárolóedény haszno-
sítható újra!

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló 
alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szak-
tanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó javaslatát.

Alkalmas alapfelületek:

Az alapfelület előkészítése:

Bekeverés:

Felhordás:

Anyagfelhasználás:

Feldolgozási hőmérséklet:

Száradási idő:

A szerszámok tisztítása:

Biztonsági előírások:

Hulladékelhelyezés:

Műszaki tanácsadás:


