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Disbocret® 506 Planspachtel
Modyfikowana, cementowa szpachlówka do cz ciowego
szpachlowania betonu oraz wypełniania ubytków, porów i kawern
w betonie – tak e metod natrysku.
Opis produktu
Zastosowanie

Wła ciwo ci

Spoiwo
Wielko

opakowa
Składowanie

Dane Techniczne

Do miejscowego szpachlowania betonu oraz wypełniania ubytków, porów i kawern w betonie do
gł boko ci 3 mm. Do wygładzania nierówno ci przy naprawie betonu. Do modelowania betonu
płukanego i fakturowanego. Do napraw konstrukcji: betonowych, elbetowych i spr onych, w in ynierii
komunikacyjnej.
Łatwa w przygotowaniu i obróbce
Mo liwo
ci gni cia prawie „do zera”
Bardzo wydajna
Mo e by stosowana metod natrysku
Posiada optymalny czas zachowania wła ciwo ci roboczych
Do wykonywania warstw grubo ci do 3 mm.
Maks. uziarnienie 0,2 mm
Zaprawa cementowa modyfikowana tworzywem sztucznym.
Worek 25 kg
Przechowywa w suchym miejscu przez okres do 9 miesi cy. W tym czasie zachowuje zredukowan
zawarto chromianów Cr VI.
Najwi kszy rozmiar ziarna:
G sto obj to ciowa wie ej zaprawy:
Wła ciwo ci zwi zanej zaprawy:
Wła ciwo ci zwi zanej zaprawy

0,2 mm
ok. 1.850 kg/m3
(warto
rednia)
Przyczepno po 28 dniach > 1,0 N/mm2

Sposób u ycia
Odpowiednie podło a

Przygotowanie podło a

Normalny, ci ki i lekki beton oraz powierzchnie reprofilowane szpachlówkami Disbocret. Minimalna
wytrzymało podło a na odrywanie musi wynosi rednio 1,0 N/mm2, najmniejsza warto nie mo e
by ni sza od 0,5 N/mm2.
Gł bsze ubytki (>3 mm) naprawi przy u yciu odpowiednich zapraw Disbocret® do reprofilowania
betonu. Beton musi by no ny, czysty i pozbawiony lu nych cz stek. Substancje zmniejszaj ce
przyczepno (np. stare warstwy malarskie, oleje, tłuszcze) usun przy pomocy odpowiednich metod.
Beton musi by wolny od składników przyspieszaj cych korozj (np. chlorków) oraz oczyszczony do
stopnia umo liwiaj cego odpowiednie przyleganie zaprawy do kruszywa. Przed przyst pieniem do
obróbki podło e lekko zwil y . Zapraw nanosi na matowo wilgotne podło e.
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Przygotowanie materiału

Proporcja mieszania

Do pojemnika wla odmierzon ilo wody i stopniowo wsypywa odpowiedni ilo suchej zaprawy
stale mieszaj c wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maks. 400 obr./min.). Miesza jeszcze ok.
3 min do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Po ok. 2 minutach dojrzewania ponownie
krótko zamiesza .
Sucha zaprawa

Woda

1 cz

ok. 0,32–0,34 cz
wagowych

wagowa

Worek 25 kg
Sposób nakładania

ci

8,25 l

Szpachlówk nanosi odpowiedni pac lub kielni , silnie zag
wcze niej wst pnie przeszpachlowa .

ci i wygładzi . Porowate podło a

Aby zachowa istniej c faktur podło a szpachlówk ci ga gumow rakl „do zera”. Disbocret®
506 Planspachtel mo na tak e natryskiwa metod mokr (np. PFT N2V).
Unika przyspieszonego schni cia na skutek bezpo redniego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i
wiatru - zastosowa odpowiednie rodki piel gnacji. Jako rodek zapobiegaj cy przedwczesnemu
wysychaniu mo e by stosowany (po 1-3 godzinach) CapSol LF Konzentrat (1:2 rozcie czony wod ).
Grubo

warstwy

Praktycznie min. prawie 0 mm, maksimum 3 mm. Grubsze warstwy nakłada wielowarstwowo.

Zu ycie

Ok. 1,0 – 1,4 kg/m2 zaprawy suchej na 1 mm grubo ci.

Czas przydatno ci do obróbki po
rozrobieniu, zmieszaniu
Warunki obróbki
Czas schni cia

Czyszczenie narz dzi

W temp. 20° C ok. 60 min.
Temperatura stosowania:
Materiału, otoczenia i podło a minimum 5°C, maksymalnie 30°C.
Przerwa technologiczna przy temp. 20°C przed nanoszeniem kolejnych warstw ochronnych wynosi co
najmniej:
6 godz. - dla farby do betonu Disbocret® 515 Betonfarbe
12 godz. - dla farby do betonu Disbocret® 518 Flex-Finisch
Inne materiały powłokowe mo na nakłada najwcze niej po upływie 1 dnia.
Po u yciu my wod .

Wskazówki
Opinie specjalistyczne

Aprobata Techniczna IBDiM – AT/2009-03-2468 Zestaw materiałów do napraw betonu DISBOCRET
Betonschutz.

Wskazówki bezpiecze stwa
(stan na dzie wydania)

Działa dra ni co na skór . Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu. Chroni przed dzie mi. Nie
wdycha pyłu. Unika zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemy du ilo ci
wody i zasi gn porady lekarza. Zanieczyszczon skór przemy natychmiast du ilo ci wody.
Nosi odpowiednie r kawice ochronne i okulary lub ochron twarzy. W razie połkni cia niezwłocznie
zasi gn porady lekarza – pokaza opakowanie lub etykiet .

Utylizacja

Do utylizacji nadaj si jedynie całkowicie opró nione opakowania. Opakowania zawieraj ce resztki
materiału utylizowa zgodnie z obowi zuj cymi lokalnie przepisami. Stwardniałe resztki usuwa jak
odpady budowlane.

Giscode
Bli sze informacje
Doradztwo techniczne

Infolinia

ZP 1
Patrz karta charakterystyki wyrobu.
W karcie niniejszej niemo liwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich wyst puj cych w
praktyce podło y. W przypadkach, które nie zostały opisane powy ej, pomocnym mo e okaza si
kontakt z naszym Działem technicznym. Ch tnie udzielimy Pa stwu szczegółowych informacji
zwi zanych z konkretnym obiektem.
Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl
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