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DisboPOX W 471 AS
2K-EP-Leitschicht
Met water te verdunnen geleidende tussenlaag op basis van
eopoxyhars in anti-statische vloercoatsystemen.

Materiaal

Elektrostatisch geleidende tussenlaag in anti-statische vloercoatsystemen van Disbon.Toepassing

■ zeer goed geleidend
■ uitstekende hechting als geleidende tussenlaag

Eigenschappen

Met water te verdunnen, geleidende 2K-EpoxyharsMateriaalbasis

10 kg combi-verpakking (kunststof)Verpakking

ZwartKleur

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In originele gesloten verpakking 12 maanden houdbaar. Bij lage temperaturen het materiaal voor de
verwerking bij 20 °C opslaan.

Opslag

■ Soortelijke massa: ca. 1,2 g/cm3Technische eigenschappen

Verwerking

Comp. A (basismateriaal) doorroeren, comp. B (verharder) toevoegen aan het basismateriaal en met
een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./ min.) grondig mengen tot een homogene massa
ontstaat. Het gemengde materiaal overgieten in een andere kuip en nogmaals grondig roeren. Niet uit
de geleverde verpakking werken

Materiaalbereiding

Comp. A : comp. B = 9 : 1 gew.-delenMengverhouding

Met een kortharige roller gelijkmatig aanbrengen.Verwerkingsmethode

Raadpleeg de technische informatiebladen van de producten (afwerklagen):
DisboFLOOR 374 AS 2K-PU-Beschichtung, DisboPOX W 454 AS 2K-EP-
Verlaufsbeschichtung, DisboXID 467 2K-EP-Hartkornschicht, DisboFLOOR 495 AS 2K-EP-
Beschichtung, DisboFLOOR 495 AS-THIX 2K-EP-Strukturbeschichtung, DisboPOX W 477 AS 2K-EP-
Versiegelung of DisboFLOOR 498 ESD 2K-EP-Beschichtung.

Opbouw van het systeem
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ca. 100 g/m²Verbruik

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 90 minuten. Hogere temperaturen verkorten en lagere
verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingstijd

Temperatuur voor materiaal, omgeving en ondergrond:
Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C.  De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 %
bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.
Tijdens het drogen en uitharden voor voldoende frisse lucht en ventilatie zorgen. Door verdamping van
het water uit het materiaal stijgt de luchtvochtigheid. Tocht moet vermeden worden.

Verwerkingsomstandigheden

Bij 20 °C:
Tussen de geleidende tussenlaag DisboPOX W 471 AS en afwerklaag: min. 16 uur en max. 48 uur.

Wachttijd

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met water of warmwater met zeep.Reinigen gereedschap

Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Comp. A (basismateriaal)
Bevat epoxyhars-Aminadukt.

Comp. B (verharder)
Bevat Bisfenol-A-Epichloorhydrinehars met een gemiddeld moleculairgewicht van ≤ 700, Bisfenol-F-
Epoxiyhars MG <700.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 70 g/l VOS.EU-grenswaarde VOS

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Technisch advies
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