
Technisch informatieblad 475 OS

DisboFLOOR 475 OS
2K-EP-Deckversiegelung
2K-epoxyhars vloercoating als toplaag in het Disbon
Parkhaus OS 8 systeem

Materiaal

Toplaag in het Disbon Parkhaus OS 8 systeem.Toepassing

■ vrijwel reukloos
■ langdurig met water te belasten
■ goed chemicaliënbestendig
■ de drogingsversneller DisboADD 903 is toe te passen
■ vorst-/dooizoutbestendig
■ voldoet aan de eisen volgens DIN EN 1504-2 en DIN 18026: OberflächenSchutzsysteme für Beton

Eigenschappen

2K-epoxyhars, total solid.Materiaalbasis

30 kgVerpakking

RALO 7016 (antracietgrijs), RAL 7030 (steengrijs), RAL 7032 (kieselgrijs), RAL 7035 (lichtgrijs), RAL
7037 (stofgrijs), RAL 7038 (agaatgrijs), RAL 7040 (venstergrijs), RAL 7042 (verkeersgrijs A), RAL
7043 (verkeersgrijs B).

Speciale kleuren op aanvraag. Informeer naar de levertijden.

Kleur

GlanzendGlansgraad

Koel, droog en vorstvrij.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

In originele, gesloten verpakking tenminste 12 maanden houdbaar.

Opslag

■ Soortelijke massa: ca. 1,55 g/cm3

■ Drogelaagdikte: 66 µm/100 g/m²
■ Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g): 42 mg/30 cm²
■ Shore-hardheid (A/D): ca. D 77
■ Viscositeit: ca. 1.400 mPas
■ Buig-treksterkte: ca. 50 N/mm²

Technische eigenschappen
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Verwerking

Raadpleeg het systeem-kenmerkenblad Disbon Parkhaus-Systeem OS 8.

Let op: Het gelijktijdig verwerken van DisboFLOOR 475 producten en DisboXID 464 of DisboXID 421
op één object is niet aan te bevelen. Er kan onthechting of andere problemen ontstaan. Lagen, ouder
dan 28 dagen, hebben dit probleem niet.

A (massa) : B (verharder) = 82 : 18 gew. delen.Mengverhouding

Verwerkingstijd

bij 10 °C bij 20 °C bij 30 °C

ca. 50 minuten ca. 30 minuten ca. 15 minuten

Verwerkingstijd

Bij toepassing van de drogingsversneller DisboADD 903 is de verwerkingstijd korter.

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen. De temperatuur van de ondergrond
moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Verwerkingsomstandigheden

Wachttijd tot te belopen / overschilderen

bij 10 °C bij 20 °C bij 30 °C

ca. 45 uur ca. 14 uur ca. 10 uur

Wachttijd

Wachttijd tot te belopen / overschilderen bij toepassing van 1 of 2 verpakkingen
DisboADD 903 á 0,5 liter per 30 kg verpakking

bij 10 °C bij 20 °C bij 30 °C

ca. 22/14 uur ca. 6/4 uur wordt niet geadviseerd

Droogtijd tot volledige mechanische en chemische belasting

bij 10 °C bij 20 °C bij 30 °C

ca. 10 dagen ca. 7 dagen ca. 5 dagen

Droogtijd

Bij toevoeging van DisboADD 903 is de droogtijd korter.

Verwijzingen

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.Certificaat

Bij het verwerken van de materialen als mede het schoonmaken van de coating de verwerkings- en
reinigingsvoorschriften van Disbon raadplegen.

Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden.
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën
(desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan
krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating echter niet. Op oppervlakken uit één
stuk uitsluitend materiaal met het zelfde chargenummer toepassen.

Reinigen en onderhoud

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Basismateriaal (A)
Bevat: Bis(4,4’-glycidyloxyphenyl)-propan, Bisphenol-F-Epoxidharz MG <700, Oxiran, Monoderivate,
Cashew (Ana-cardium occidentale) Nutshell Extract, Decarboxylated, Distilled.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verharder (B)Bevat: Benzylalkohol, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, m-Phenylenbis
(methylamine).

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. 30 g/l VOS.EU-grenswaarde VOS
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Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 
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DIS-475-015669
EN 13813:2002

Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Brandgedrag Efl

Afgifte corrosieve bestanddelen SR

Slijtweerstand ≤ AR1

Hechttreksterkte ≥ B1,5

Slagvastheid ≥ IR4

CE-markering

EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de
eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van
kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op
de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

1119

Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

19

DIS-475-015669 EN 1504-2:2004
Beschermen van betonnen oppervlakken - Coating

EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f und ZA.1g

Disbon PHS-Systeem OS 8

Lineare krimp ≤ 0,3 %

Drukvastheid Klasse I

Slijtvastheid Massaverlies < 3000 mg

CO2-weerstand SD > 50 m

Waterdampdoorlaatbaarheid Klasse III

Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheid w < 0,1 kg/m² x h0,5

Verdraagzaamheid temperatuurswisselingen ≥ 2,0 (1,5) N/mm²

Bestand tegen chemicalën, aantasting Verlies hardheid < 50%

Scheuroverbrugging NPD

Slagvastheid Klasse I

Afscheursterkte t.o.v. hechting ≥ 2,0 (1,5) N/mm²

Brandgedrag Klasse Efl

Antslip / oppervlaktestructuur Klasse III

EN 1504-2 
In de EN 1504-2 "Producten en systemen voor het beschermen en herstellen van betonwerk - deel 2:
beschermen van betonnenoppervlakken" zijn de eisen vastgelegd voor het beschermen van beton.
Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring
staat op internet onder www.dawnederland.nl.
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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

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Servicecentrum
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Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze
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