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DisboPOX W 471 AS
2K-EP-Leitschicht

(Dotychczasowa nazwa: Disboxid 471 AS-Grund)

Wodna, barwiona, dwuskładnikowa żywica
epoksydowa. Przewodząca prąd elektryczny warstwa pośrednia
do powłokowych systemów antyelektrostatycznych.

Opis produktu

Przewodząca prąd elektryczny warstwa pośrednia do systemów DisboXID, DisboTHAN i systemów
antyelektrostatycznych DisboPOX Antistatik-Beschichtungen.

Zastosowanie

■ doskonale przewodząca prąd elektryczny
■ idealnie nadaje się jako przewodząca warstwa pośrednia o bardzo dobrej przyczepności

Właściwości

Wodna, przewodząca prąd elektryczny, dwuskładnikowa płynna żywica epoksydowa.Spoiwo

10 kg pojemnik-Kombi z tworzywa sztucznegoWielkość opakowań

czarnaBarwa

W suchym, chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem.
W oryginalnie zamkniętym pojemniku można składować przynajmniej 1 rok. W niższych
temperaturach
materiał przed użyciem przetrzymać w miejscu o temperaturze 20°C.

Składowanie

■ Gęstość: ok. 1,1 g/cm3Dane Techniczne

Sposób użycia

Materiał bazowy wymieszać, dodać utwardzacz, intensywnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem
(maks. 400 obr / min) do uzyskania jednolitego koloru. Przłożyć materiał do innego pojemnika i
ponownie dokładnie wymieszać (nie używać z oryginalnego opakowania).

Przygotowanie materiału

Składnik A (masa) : składnik B (utwardzacz) = 9 : 1 części wagowychProporcja mieszania

Nakładać równomiernie wałkiem z krótkim włosiem.Sposób nakładania

Zobacz dla odpowiedniej warstwy wierzchniej (DisboTHAN 429 AS 2K-PU-Beschichtung, DisboPOX W
454 AS 2K-EP-Verlaufsbeschichtung, wässrig, DisboXID 467 2K-EP-Hartkornschicht, DisboXID 472
AS 2K-EP-Beschichtung, DisboPOX W 477 AS 2K-EP-Versiegelung, DisboXID 972 ESD 2K-EP-
Beschichtung).

Układ warstw na przygotowanych
podłożach

ok 100 g/m²Zużycie

Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 60% ok. 90 minut. Wyższe temperatury skracają, niższe
wydłużają czas przydatnosci do obróbki.

Czas przydatności do obróbki po
rozrobieniu, zmieszaniu

Min. 10 °C, maks. 30 °C
Wilgotność względna nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi zawsze wynosić co
najmniej 3 ° C powyżej temperatury punktu rosy. Należy zapewnić odpowiednią wentylację podczas
fazy schnięcia, ponieważ parowanie zawartej wody może zwiększyć wilgotność. Unikać przeciągów.

Warunki obróbki
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Przerwa technologiczna pomiędzy DisboPOX W 471 AS i warstwa wierzchnią wynosi przy 20 °C co
najmniej 16 Stunden i maksymalnie 2 dni.

Przerwy technologiczne

Bezpośrednio po użyciu i podczas dłuższych przerw z użyciem wody lub ciepłej wody z mydłem.Czyszczenie narzędzi

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Produkt przeznaczony tylko do uzytku profesjonalnego.

Składnik A:
Zgodnie z Dyrektywą UE limit zawartości LZO (kat. A/j): 140 g/l (2010). Ten produkt zawiera 1 g/l LZO.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/ lekarzem. Zawiera: żywice epoksydowe, addukt aminowy.

Składnik B:
Zgodnie z Dyrektywą UE limit zawartości LZO (kat. A/j): 500 g/l (2010). Ten produkt zawiera 70 g/l
LZO. Uwaga. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną
skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia
i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Dokładnie umyć
ręce po użyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać
uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. Zawiera: 2,2-bis[4-(2,3
epoksypropoksy)fenylo]propan, bisphenol-F epoxy resin MW <700.

Wskazówki bezpieczeństwa
(stan na dzień wydania)

Nieutwardzone pozostałości produktu i nieoczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady
niebezpieczne. Pozostałości materiału: wymieszać masę z utwardzaczem, pozostawić do utwardzenia,
po utwardzeniu utylizować jak odpady farby. Odpadów nie należy wyrzucać do kanalizacji

Utylizacja

RE 1Giscode

Patrz karta charakterystyki.Bliższe informacje

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Infolinia
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Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany
sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji
niniejsza karta traci swoją ważność.
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