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> Disbon épületvédelem >> Epoxigyanta bevonatok > Kétkomponensű termékek

Disboxid 464 
EP-Decksiegel
Pigmentált, kétkomponensű epoxi gyanta ipari  
padlóbevonatok készítéséhez. Önterülő-, habarcs-  
vagy homokkal beszórt bevonatként mechanikusan 
erősen igénybevett felületekre.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 464

Ásványi eredetű padlók közepes és rendkívül magas mechanikus igénybevétellel:
■ Raktárak és gépipari üzemcsarnokok targonca használattal
■ Felhajtó- és rakodó rámpák
■ Vásárcsarnokok
■ Záróbevonat a Disboxid Parkhaus-System OS 8-ban

■ Jó vegyianyag ellenállóság
■ időjárásállóság
■ Beltérben felhasználható
■ Többféle variációban is felhasználható; hengerelhető-, önterülő zárórétegként, 

önterülő-habarcsként és szórható bevonatként, igazodva a különböző erőssé-
gű mechanikai igénybevételekhez.

Pigmentált kétkomponensű oldószermentes folyékony epoxi műgyanta.

30 kg-os göngyöleg:
Alapmassza: 24 kg fém edény, Edző: 6 kg fém vödör. A 462

Kavicsszürke, kőszürke, fényszürke.
Kívánságra különleges színárnyalatok kikeverése kérhető. A 32 színárnyalatból álló 
színkollekcióból különböző, exkluzív színek kikeverése lehetséges. Organikus szí-
nezékek (pl. vörösbor, kávé, falevél) és különböző kémiai anyagok (pl. fertőtlenítő-
szerek, savak, stb.) elszíneződéshez vezethetnek, ez azonban a bevonat funkcióját 
nem befolyásolja.
Az időjárás és az ultraibolya sugárzás következtében csekély színváltozás és 
krétásodás léphet fel. Szerves pigmenteket tartalmazó anyagok (kávé, vörösbor, 
falevelek stb.) és különböző vegyszerek (fertőtlenítőszerek, savak, stb) felületi szín-
elváltozást okozhatnak, továbbá csiszolás jellegű igénybevétel felületi karcokat 
okozhat. Ez nem befolyásolja a használhatóságot.

Fényes.

Alkalmazási területek:

Anyagtulajdonságok:

Alapanyag:

Kiszerelés:

Szín:

Fényességi fokozat:
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Hűvös, száraz, fagymentes helyen. Eredeti, lezárt edény 20 °C-on legalább 2 évig 
eltartható. Alacsonyabb tárolási hőmérséklet esetén az anyagot feldolgozás előtt 
20 °C-on kell tárolni.

Sűrűség: 1,5 g/cm³
Száraz rétegvastagság 100 g/m2 esetén kb. 65 μm/100g/m²
Keverési arány:
Alap: 4 súlyegység
Edzô: 1 súlyegység
Feldolgozhatóság* kb. 45 perc
Anyag felhasználás** g/m2 rétegenként
Alapozás: kb. 200-400
Bevonat:
Hengerezett, sima felület: kb. 250
Hengerezett, csúszásmentes: kb. 600-700
Hengerezett, csomós struktúra: kb. 600
Önterülô:
1 mm rétegvastagság Kb. 1,5 kg/m²
1,5 mm rétegvastagság Kb. 2,3 kg/m²
Önterülô habarcs sima felülettel, 2 mm
Disboxid 464 kb. 2,2 kg/m²/mm
Disboxid 942 kb. 1,1 kg/m²/mm
Önterülô habarcs sima felülettel, 3 mm
Disboxid 464 kb. 4,4 kg/m²/mm
Disboxid 942 kb. 2,2 kg/m²/mm
Homokkal beszórt bevonatokhoz:
Disboxid 464 kb. 2,1 kg/m²/mm
Disboxid 943 kb. 0,9 kg/m²/mm
Beszóráshoz:
Disboxid 943 vagy 944 kb. 4,0-4,5 kg/m²
Fedő bevonat sima:
Disboxid 464 kb. 1,6 kg/m²
Fedő bevonat csúszásmentes:
Disboxid 464 kb. 600-700 g/m²
Száradási idő*:
Lépésálló 1 nap után
Mechanikusan terhelhető 3 nap után
Kikeményedett 7 nap után
Taber kopás 50 mg/30 cm²
König keménység 150 s

* tájékoztató értékek, 20 0C-on és 60 % relatív levegő páratartalom mellett.
** a pontos értékeket próbafelhordással lehet megállapítani.

7 nap 7 nap
Ecetsav 5 %-os + (V)

Ecetsav 10 % + (V) Sósav 10% + (V)
Kénsav ≤10 % + (V) Kénsav 20 % + (V)
Citromsav 10 % + Ammónia 25 % (szalmiáktartalmú) +
Calciumhydroxid + Káli lúg 50% +
Nátronlúg 50 % + Vas III kloridold., töltött +
Lysoformoldat 2 % + (V) Magnéziumklorid oldat 35 % +
Desztilláltvíz + Konyhasóoldat töltött + (V)
Tesztbenzin (terperptin-pótl) + Mosó benzin +
Xilol + (V) Etanol + (V)
Benzin DIN 51 600 + (V) Szuper benzin + (V)
Kerozin + (V) Fűtő- és dieselolaj +
Motorolaj + Coca-Cola + (V)
Kávé + (V) Vörösbor + (V)
Skydrol (hydraul. folyadék) + Trafo-hűtőfolyadékok +

+ = ellenálló, V = elszíneződés

Tárolás:

Műszaki adatok:

Vegyszerállósági táblázat 
DIN 53 168 szerint 20 °C-on:
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Feldolgozás

Minden ásványi eredetű aljzat. Az alapfelület legyen száraz, erős, hordképes, 
méretstabil és tapadást rontó anyagoktól (por, olaj, zsír, gumi nyomoktól) mentes. 
A felület húzószilárdsága átlagban legalább 1,5 N/mm², a legkisebb egyedi érték 
legalább 1,0 N/mm² legyen.
Az alapoknak el kell érniük a kiegyenlítő nedvességtartalmukat:
■ Beton- és cementréteg max. 4 súly%
■ Anhydrit réteg max. 0,5% súly%
■ Magnézium esztrich 2-4% súly%
■ Kőfaesztrich 4-8% súly%
Felszálló nedvesség kizárandó, magnezit és anhydrit bevonatoknál horizontális víz-
szigetelés szükséges

A kitöréseket és felületi hibákat Disboxid EP- vagy Disbocret PCC habarccsal ki-
javítani.

Az edzőt az alapmasszához öntjük és lassú keverővel (max. 400 ford./perc) intenzí-
ven átkeverjük. Áttöltjük egy másik edénybe és újból alaposan átkeverjük, amíg egy 
homogén állapotú és színű anyagot nem kapunk.
Keverési arány: Alapmassza : edző = 4 : 1 súlyegység

Kb. 45 perc 20 °C, 60 % légnedvességtartalomnál. Magasabb hőmérsékleten 
csökken, alacsonyabb hőmérsékleten nő a feldolgozhatósági idő.

Felhordástól függően rövid vagy közepes szőrű hengerrel, glettvassal vagy megfe-
lelő lehúzóvassal (pl. fogazott keménygumi lehúzó stb.). Megjegyzés: Lehúzóval 
történő felhordás esetén a választott hármasfogazás nem jelenti autómatikusan a 
megadott anyagszükséglet betartását.

Alapozás:
Ásványi aljzatokat pórustömítésként Disboxid 462 EP- Siegel-lel alapozzuk. A durva 
felületű aljzatokat epoxi kvarcglettel kell kiegyenlíteni. Alternatívaként igény szerint 
Disboxid 433 EP-Grund BF, Disboxid 461 EP-Grund TS, Disboxid 463 EP-
Grund SR alkalmazható. Részletes információk a Műszaki Termékismertetőkben.
Szükség szerint alternatív alapozók is használhatók: Disboxid 433 EP-Grund,   
Disboxid 461 EP-Grund, Disboxid 463 EP-Grund, Disboxid 961 EP-Grund.

Fedőbevonat:
1. Hengerrel felhordott bevonat:

1.1 Sima felületű bevonat: Disboxid 464 EP-Decksiegel bevonatot egy közepes 
szőrű hengerrel az alapozott, kvarchomokkal nem beszórt felületre felhordani. 
A felület terheltségétől függően az ahhoz igazított rétegvastagság elérése érde-
kében egy vagy két munkamenetre van szükség. Nagyobb rétegvastagság el-
éréséhez egy munkamenet is elegendő: a felületre kiöntött anyagot 1-2 mm-es 
fogazású gumi simítóval egyenletesen elosztjuk a felületen, majd egy közepes 
szőrhosszúságú hengerrel utánhengerezzük.
1.2 Csúszásmentes bevonat: A Disboxid 943 (0,4 - 0,8 mm) vagy 944 (0,7 
- 1,2 mm) Einstreuquarz homokkal frissen beszórt alapozásra közepes szőrű 
hengerrel egyenletesen felhordjuk a Disboxid 464 EP-Decksiegel bevonatot. 
Igénybevételtől függően 1 vagy 2 rétegben is felhordható.

2. Sima önterülő bevonat:
A bekeverést követően a Disboxid 464 EP-Decksiegelt a Disboxid 942 (0,1-0,4 
mm) Mischquarz homokkal beszórt alapozott felületre öntjük és fogazott gumi le-
húzóval egyenletesen elterítjük, majd a lehúzó sima lapjával a felületet átsímítjuk.
Kb. 10 perc elteltével tüskés hengerrel szellőztetjük a friss önterülő réteget.

3. Önterülő habarcs sima felülettel:
A Disboxid 464 EP-Decksiegel másik edénybe való áttöltése (bekeverés) után 
50% súlyrész Disboxid 942 Mischquarz (0,1-0,4 mm) kvarchomokot adago-
lunk. Az így előkészített simító habarcsot a Disboxid 942 Mischquarz homokkal 
beszórt alapozott felületre öntjük éa a 2. pontban leírtak szerint eldolgozzuk. 
Kb. 10 perc elteltével tüskés hengerrel kiszellőztetjük. Figyelem! Nem standard 
szín alkalmazásakor a maximálisan adagolható homok mennyiségét ellenőrizni 
kell, mert színtől függően kevesebb lehet a megadott 50 % súlyrész értéktől.

Alkalmas alapok:

Az alapfelület előkészítése:

Bekeverés:

Feldolgozhatóság:

Felhordás:

A bevonat felépítése:
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4. Homokkal beszórt bevonat:
A Disboxid 464 EP-Decksiegel másik edénybe való áttöltése után (bekeverés) 
30% súlyrész Disboxid 943 Einstreuquarz beszóró homokot (0,4-0,8 mm) ke-
verünk. Az így elkészített önterülő simító anyagot a Disboxid 942 Mischquarz 
homokkal beszórt alapozott aljzatra öntjük és fogazott vagy sima gumisimító-
val egyenletesen elosztjuk. A még friss bevonatot a teljes felületen beszórjuk 
Disboxid 943 (0,4-0,8 mm) vagy 944 (0,7-1,2 mm) Einstreuquarz beszóró ho-
mokkal. A kikeményedést követően a fölösleges, nem tapadó homokot felse-
perjük majd felhordjuk a fedő bevonatot: 4.1Sima felülethez: 100% súlyrész 
Disboxid 464 EP-Decksiegel és 50% súlyrész Disboxid 942 Mischquarz homo-
kot összekeverünk, a masszát az előkészített felületre öntjük és rozsdamentes 
glettvassal vagy gumi lehúzóval egyenletesen elsimítjuk. 4.2.Csúszásmentes 
felület: A beszórt első rétegre hengerrel 1 vagy 2 rétegben, az előzőekben leír-
tak szerint hengerrel felhordott fedőbevonatot készítünk.

5. Alternatív felületek:
Prezentatív belső terek létrehozásához a Disboxid EP-Decksiegel köztes réteg-
ként szolgál a Disboxid Multicolor –System-hez. Kialakítása a részletes Múszaki 
Információban.

Hengerezett bevonat:
Hengerezett, sima felület kb. 250 g/m²/réteg

Fedő bev. csúszásmentes Kb. 450-700 g/m²
Önterülő bevonat sima felülettel:

1 mm réteg vastagságú 
(3 mm-es háromszögben fogazott glettvas) Kb. 1,5 kg/m²/réteg

1,5 mm réteg-vastagságú 
(4 mm-es háromszögben fogazott glettvas) Kb. 2,3 kg/m²/réteg

Önterülő habarcs sima felülettel:
2 mm rétegvastagságú 

(5 mm-es háromszögben fogazott glettvas)
Disboxid 464 EP-Decksiegel kb. 2,2 kg/m²

Disboxid 942 Mischquarz kb. 1,1 kg/m²
3 mm rétegvastagságú

(7 mm-es háromszögben fogazott glettvas)
Disboxid 464 EP-Decksiegel kb. 3,3 kg/m²

Disboxid 942 Mischquarz kb. 1,7 kg/m²
4 mm rétegvastagságú

(9 mm-es háromszögben fogazott glettvas)
Disboxid 464 EP-Decksiegel kb. 4,4 kg/m²

Disboxid 942 Mischquarz kb. 2,2 kg/m²
Homokkal beszórt bevonat:

Alapozóréteg a beszóráshoz
Disboxid 464 EP-Decksiegel Kb. 2,1 kg/m²
Disboxid 943 Einstreuquarz kb. 0,7 kg/m²

Beszórás
Disboxid 943 vagy 944 Einstreuquarz Kb. 4-4,5 kg/m²

Sima fedőbevonat
Disboxid 464 EP-Decksiegel Kb. 1,6 kg/m²

Disboxid 942 Mischquarz Kb. 0,8 kg/m²
Csúszásgátló bevonat

Disboxid 464 EP-Decksiegel Kb. 600-700 g/m²/réteg
* Az értékek ajánlott felhasználási adatok, pontos értéket csak mintafelhordással 

lehet megállapítani!

A várakozási idő a munkamenetek között 20 °C–nál min. 16 óra és max. 24 óra 
lehet. Hosszabb idő elteltével a homokbeszórás nélküli felületeket fel kell csiszolni. 
A megadott várakozási idő magasabb hőmérsékletnél rövidebb, alacsonyabbnál 
hosszabb lehet.

Anyagfelhasználás:

Várakozási idő:



524

Műszaki információ Nr. 464  •  Állapot: 2007. december
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.
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Anyag, levegő és az alapfelület egyaránt min. 10 °C max. 30 °C lehet. A relatív 
légnedvességtartalom nem haladhatja meg a 80%-ot. Az alapfelület hőmérséklete 
min. 3°C-kal meg kell haladja a párakicsapódás hőmérsékleti értékét.

20 °C hőmérsékleten és 60 % relatív páratartalom mellett a bevonat 16 óra múlva 
lépésálló, 3 nap múlva mechanikusan terhelhető, 7 nap elteltével teljesen kikemé-
nyedett. Alacsonyabb hőmérsékletek növelik a kötési időt. A kötési idő alatt (kb. 16 
óra 20 °C-on) a felhordott felületet nedvességtől óvni kell, mert felületi elváltozások 
és tapadáscsökkenés léphet fel.

A szerszámokat és eszközöket használat után azonnal Disboxid 419 Verdünner 
hígítóval tisztítani. A szerszámokat hosszabb állásidő esetén is meg kell tisztítani.

■ Disboxid 462 EP-Siegel
■ Disbon 481 EP-Uniprimer
■ Disboxid 942 Mischquarz
■ Disboxid 943 Einstreuquarz
■ Disboxid 944 Einstreuquarz
■ Disboxid 951 Stellmittel
■ Disboxid 419 Verdünner

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 véleményét.

Feldolgozási hőmérséklet:

Száradási idő:

A szerszámok tisztítása:

Kiegészítő termékek:

Műszaki tanácsadás:


