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DisboPROOF 702 Poly 1KD
1-składnikowa grubowarstwowa masa bitumiczna z wypełnieniem
polistyrenowym

Opis produktu

Elastyczna jednoskładnikowa grubowarstwowa masa bitumiczna z wypełnieniem polistyrenowym, nie
zawierająca rozpuszczalników, modyfikowana polmerami, mostkująca rysy, do bezpiecznego
uszczelniania budowli.

Przebadana według EN 15814, odpowiada DIN 18533 i ÖNORM B 3692

Masa uszczelniająca nanoszona przez szpachlowanie lub natrysk do wykonywania uszczelnień
zgodnie z normą DIN 18533 w przypadku wilgoci gruntowej, wody nie wywierającej ciśnienia jak
również czasowo gromadzącej się wody przesiąkającej i wody wywierającej niewielkie ciśnienie do
głębokości zanurzenia 3 m.

Do powierzchni poziomych i pionowych, np. piwnic, garaży podziemnych i ścianek oporowych. Nie
nadaje się do uszczelniania dachów płaskich, uszczelniania zbiorników, wewnątrz i przy podciśnieniu
wody.

Zastosowanie

■ sprawdzona w oparciu o EN 15814
■ plastoelastyczna
■ nadaje się do obróbki na zimno
■ dobra przyczepność do betonu, tynku, cementu wzmocnionego włóknem i betonu komórkowego
■ można stosować na lekko wilgotnych podłożach
■ bardzo łatwa w obróbce

Właściwości

30 lWielkość opakowań

czarnyBarwa

W chłodnym i suchymi miejscu, nie narażonym na mróz.
Stabilność podczas przechowywania w oryginalnie zamkniętym pojemniku wynosi przynajmniej 1 rok.

Składowanie

■ Mostkowanie rys: > 2 mm (EN 15812 przy 4 °C)Dane Techniczne

■ Gęstość: ok. 0,65 kg/l
■ Grubość warstwy suchej: 1 mm na sucho odpowiada 1,2 mm na mokro
■ Odporność chemiczna:
Odporność
chemicznaOdporność
chemicznaOdporność
chemicznaOdporność
chemicznaOdporność
chemicznaOdporność
chemicznaOdporność
chemiczna

Utwardzony materiał jest odporny na wodę, sole
neutralne, rozcieńczone ługi i kwasy humusowe.
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Sposób użycia

Beton, tynk, cement wzmocniony włóknem, beton komórkowy, grubowarstwowe powłoki bitumiczne,
płyty OSB itd. Podłoża gładkie (metal, tworzywo sztuczne) należy poddać szorstkowaniu lub
szlifowaniu.

Wymagany stan podłoża

Podłoża muszą być nieprzemarznięte, solidne, równe, nośne, pozbawione kieszeni żwirowych,
pęknięć szczelinowych, zadziorów, szkodliwych zanieczyszczeń, środków antyadhezyjnych, brudu,
pozostałości zaprawy i warstw spiekanych. Podłoże może być matowo wilgotne. Przy nowych
podłożach przestrzegać czasu schnięcia i/lub wiązania.
Uformować fasetę zgodnie z normą DIN 18533 za pomocą zaprawy cementowej (np. DisboCRET
547) na wszystkich wznoszących się elementach konstrukcyjnych. Po jej uformowaniu odczekać
przynajmniej 24 godziny na wyschnięcie. Puste przestrzenie i otwarte spoiny 2-5 mm należy pokryć
przez szpachlowanie drapane przy użyciu DisboPROOF 702 Bitu 1KD lub tynkiem
cienkowarstwowym. Zagłębienia oraz otwarte spoiny pionowe (> 5 mm) należy zawsze wypełnić
zaprawą mineralną.
Gdy spotykają się różne elementy lub połączenia (np. na drzwiach), można zastosować taśmę
butylową DisboADD 976, aby zapobiec przedostawaniu się materiału za te elementy. (patrz
informacja techniczna dla taśmy butylowej DisboADD 976)

Przygotowanie podłoża

Przed zastosowaniem wymieszać DisboPROOF 702 Bitu 1KD odpowiednim narzędziem.Przygotowanie materiału

Masę uszczelniającą nanosi się pacą wygładzającą, pacą lub natryskowo przynajmniej w 2 krokach
roboczych z wymaganą każdorazowo grubością warstwy.

Schnięcie spowalniane jest przez niskie temperatury. Nie wolno pracować w deszczu!

Sposób nakładania

Powłoka gruntująca:
DisboPROOF 700 Bitu Primer.
Alternatywnie: DisboPROOF 702 Poly 1KD, z dodatkiem ok. 5% wody, przez szpachlowanie drapane.

Uszczelnianie:
2 x DisboPROOF 702 Poly 1KD, bez rozcieńczenia, nanieść przez szpachlowanie lub natryskiwanie.
Przy dużych obciążeniach, np. przy gromadzeniu się wody przesiąkającej lub wody pod ciśnieniem, w
miejscach łączeń, na fasetach, krawędziach, narożnikach itp. wymagane jest naniesienie dwóch
warstw z zatopieniem tkaniny (tkanina siatkowa z włókna szklanego DisboADD 978) zgodnie z DIN
18533. Należy przy tym dobrze zatopić tkaninę w pierwszej warstwie. Tkaninę należy również
stosować na powierzchniach poziomych, aby zapewnić minimalną grubość warstwy.
Chronić suche uszczelnienia przed uszkodzeniem mechanicznym.

Wskazówka: Należy zwracać uwagę na równomierną grubość powłoki w obu warstwach
uszczelnienia.

Układ warstw na przygotowanych
podłożach

Obszar zstosowania Zużycie
(l/m²)

Grubość
warstwy
mokrej
(mm)

Grubość
warstwy
suchej
(mm)

Powłoka gruntująca 0,2 - -

Szpachlowanie drapane
(zależnie od szorstkości podłoża)

1 - 2 - -

Uszczelnienie budowli według DIN 18533,
W1-E, wilgoć gruntowa i woda nie wywierająca
ciśnienia

3,9 3,6 3

Uszczelnienie budowli według DIN 18533,
W2.1-E, przejściowe gromadzenie wody pod
niewielkim ciśnieniem do głębokości zanurzenia 3 m

5,2* 4,8* 4*

Uszczelnienie budowli według DIN 18533,
W3-E, woda nie wywierająca ciśnienia na stropach
zasypanych ziemią

5,2* 4,8* 4*

Uszczelnienie budowli według DIN 18533,
W4-E, rozbryzgi wody i wilgoć gruntowa na cokole
ściennym oraz woda kapilarna w ścianach i pod nimi

3,9 3,6 3

Zużycie

* z tkaniną siatkową z włókna szklanego DisboADD 978

Temperatura podczas nakładania i utwardzania: min. 5°C, maks. 30°C (powietrze, podłoże i
materiał). Nie nakładać w bezpośrednim świetle słonecznym.

Warunki obróbki
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Między szpachlowaniem drapanym a nałożeniem pierwszej warstwy DisboPROOF 702 Poly 1KD ok.
3 godzin. Między warstwami ok. 1-3 dni zależnie od temperatury.

Stare powłoki z DisboPROOF 702 Poly 1KD można po odpowiednim wyczyszczeniu znów pokryć
powłoką DisboPROOF 702 Poly 1KD.

Nie pozostawiać gotowego uszczelnienia bez pokrycia na dłuższy czas, w razie potrzeby chronić
przed promieniowaniem UV.

Przerwy technologiczne

Wystarczającą odporność na deszcz osiąga się z reguły po ok. 3-4 godzinach. Zasypywanie ziemią
jest możliwe po 7 dniach. Poddanie działaniu wody może nastąpić najwcześniej po 7 dniach.

Czas schnięcia

Natychmiast po pracy przy użyciu wody.Czyszczenie narzędzi

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

■ sklasyfikowana zgodnie z EN 15814, DIN EN 13501-1 i odpowiednia dla klas odporności na
działanie wody W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E zgodnie z DIN 18533 bądź ÖNORM B 3692

Opinie specjalistyczne

Karta charakterystyki dostępna na życzenie.Wskazówki bezpieczeństwa
(stan na dzień wydania)

Spalanie odpadów specjalnych lub punkty zbiórki odpadów problematycznych. Nie utylizować z
odpadami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, gleby lub wód.
Zanieczyszczone opakowanie utylizować tak jak produkt.

Utylizacja

Dla tej grupy produktów nie istnieje wartość graniczna UE. Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO (RL
2004/42/EG).

Dopuszczalna zawartośc LZO

BBP 10Giscode

0432

Avenarius-Agro GmbH 

4600 Wels, Industriestraße 51

20 

11722
EN15814:2011+A2:2014

Grubowarstwowe powłoki bitumiczne modyfikowane polimerami (PMB) do uszczelniania
elementów stykających się z ziemią

EN 15814:2011+A2:2014 ZA.1

Wodoszczelność Klasa W2A

Zdolność do mostkowania rys Klasa CB2

Wodoodporność spełniona

Elastyczność w niskich temperaturach spełniona

Zachowywanie wymiarów w wysokich
temperaturach spełniona

Odporność pożarowa Klasa E

Wytrzymałość na ściskanie Klasa C2A

Trwałość wodoszczelności i odporności pożarowej spełniona

Znakowanie CE

Norma EN 15814 “Grubowarstwowe powłoki bitumiczne modyfikowane polimerami do uszczelniania
budowli – Definicje i wymagania“ (2011) określa wymagania stawiane produktom uszczelniającym.
Produkty odpowiadające wyżej wymienionej normie należy oznakować znakiem CE.

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

Infolinia
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Karta informacyjno-techniczna702, stan na lutego 2022
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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