
Technisch informatieblad 306

DisboPUR 306 1K-PU-
Versiegelung, glänzend, farbig
Gepigmenteerde, elastische en vochtuithardende
polyurethaancoating voor balkons, terassen en galerijen.
Oplosmiddelhoudend. Een component (1K).

Materiaal

Toplaag in het Disbon Premium Balkon-Systeem op de coating DisboPUR 304.Toepassing

■ met water te belasten
■ weervast en UV-bestendig
■ bestand tegen bepaalde chemicaliën
■ waterdampdoorlatend
■ koud-elastisch

Eigenschappen

1K-polyurethaan, vochtuithardend en oplosmiddelhoudend.Materiaalbasis

6,3 kg metalen emmerVerpakking

Kieselgrijs (ca. RAL 7032), Lichtgrjs (ca. RAL 7035), Steengrijs (ca. RAL 7030)

Kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en weersinvloeden.
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën
(desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Dit beïnvloedt de functie van de
coating niet. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken, dit beïnvloed de functie van de coating
niet. Bij scheuroverbruggende coatings kan door drukbelasting afdrukken zichtbaar worden die niet
volledig meer wegtrekken.

Kleur

Zijdeglanzend.Glansgraad

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
Een niet geopende verpakking is ca. 6 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere temperaturen het
materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Opslag

■ Soortelijke massa: ca. 1,25 g/cm3

■ Drogelaagdikte: ca. 68 µm/100 g/m2

Technische eigenschappen

Verwerking

DisboPUR 306 moet als toplaag in het Disbon Premium Balkon-Systeem op DisboPUR 304 worden
aangebracht. Bij een te lange wachttijd (max. 24 uur bij 20 °C) moet de DisboPUR 304 met DisboADD
901 1K-PU-Primer voorgestreken worden.

Geschikte ondergronden

Raadpleeg het informatieblad van het Disbon Premium Balkon-Systeem.Voorbereiding van de ondergrond

Het materiaal is klaar voor gebruik. Voor verwerking goed roeren. De complete inhoud van de
verpakking in één keer verwerken om velvorming te voorkomen. Gereageerd of ingedikt materiaal kan
niet worden verdund om opnieuw te worden gebruikt.

Materiaalbereiding
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Met een oplosmiddelbestendige, kortharige roller.
Als alternatief kan het materiaal met een getande spaan (2 mm) op de ondergrond worden verdeeld
en in een kruislaag worden nagerold.

Verwerkingsmethode

Het materiaal onverdund met een kortharige, oplosmiddelbestendige roller in één arbeidslaag
aanbrengen (als alternatief zijn ook twee lagen mogelijk). Voor een eenvoudige verwerking kan het
materiaal ook met een fijn getandspaan worden verdeeld. Niet meer materiaal verbruiken dan
aangegeven om blaasvorming te voorkomen.

Decoratieve afwerking
In de nog natte laag weervaste chips in kleur gelijkmatig spuiten.
Verbruik:
DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm (Fast Chips) ca. 20 g/m².
Het oppervlak voldoet dan aan de antislipklasse R 10.

Opbouw van het verfsysteem

Ca. 300-400 g/m²
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op een object.

Verbruik

Minimaal 8 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en
droogfase. Niet tijdens regen, vorst of op sterk opgewarmde oppervlakken verwerken. De relatieve
luchtvochtigheid moet tussen de 35 en 80 % liggen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd
minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Verwerkingsomstandigheden

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minstens 6 uur bedragen. Hogere temperaturen
verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Wachttijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na 6 uur te belopen en mechanisch, chemisch en volledig
uitgehard na 7 dagen.

Droogtijd

Gereedschap direct na gebruik en bij werkonderbreking reinigen met DisboADD 499 Verdünner.Reinigen gereedschap

Verwijzingen

Actuele informatie is op aanvraag te verkrijgen.Certificaat

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: IPDI-Prepolymeer, Bis[2-ethyl]hexan-1,2-diylbiscarbamaat, 3-Isocyanaatmethyl-3,5,5-
trimethylcyclohexylisocyanat, Hexahydromethylphthalsäureanhydride.
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/i) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 200 g/l VOSEU-grenswaarde VOS

De algemene verwerkings-, schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften van Caparol in acht nemenTechnisch advies

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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