
Odpowiednie pod³o¿a:
Beton zwyk³y i beton lekki, zaprawy i masy
szpachlowe Disbocret®, a tak¿e stare,
dobrze przylegaj¹ce pow³oki z lakierów 
i farb dyspersyjnych (np. Disbocolor 493).
Elementy budowlane z betonu lekkiego,
które zosta³y oczyszczone strumieniem 
z piasku lub innych cia³ sta³ych szpachlowaæ
przed malowaniem na ca³ej powierzchni
szpachlówkami Disbocret®505 Feinspachtel.

Przygotowanie pod³o¿a:
1. Pod³o¿a noœne (przyczepnoœæ, œrednio

! 1,0 N/mm2).
Zanieczyszczenia (py³, brud itp.)
usun¹æ przy pomocy odpowiednich
metod np. strumieniem wody lub pary.

2. Powierzchnie nienoœne.
Powierzchnie silnie zanieczyszczone
np. warstw¹ mchów lub glonów oraz te
z pyl¹c¹ lub szklist¹ warstw¹ mleczka
cementowego nale¿y poddaæ obróbce
strumieniem piasku lub œrutowaniu.

3. Powierzchnie pokryte warstwami
malarskimi.
Stare warstwy nienoœne usun¹æ przez
natryskiwanie strumieniem odpowied-
niego materia³u. Noœne i mocno przyle-
gaj¹ce warstwy oczyœciæ strumieniem
wody lub pary.
Sprawdziæ czy warstwy (stara i nowa)
wykazuj¹ odpowiedni¹ sczepnoœæ 
z pod³o¿em (œrednia przyczepnoœæ 
! 1,0 N/mm2).

4. Ubytki.
Ubytki, zag³êbienia oraz nierównoœci 
i szorstkoœci powierzchni wyrównaæ po
odpowiednim przygotowaniu pod³o¿a
przy u¿yciu odpowiednich materia³ów 
z systemu Disbocret®.

5. Rysy.
Jeœli to konieczne rysy ! 0,3 mm wykszta³ciæ
jako fugi zgodnie z norm¹ DIN 18 540.

Karta informacyjna nr 518

Disbocret® 518

■■ Elastyczna w niskich temperaturach, niweluj¹ca rysy i zatrzymuj¹ca promieniowanie UV warstwa ochronna przeznaczona
do elementów betonowych w budownictwie mieszkaniowym, u¿ytecznoœci publicznej i budowlach in¿ynierskich.
Testowana w temp. -20°C.

■■ Materia³ wodorozcieñczalny, przyjazny dla œrodowiska,
■■ Do niwelowania rys i pêkniêæ powierzchniowych.
■■ Blokuje przenikanie szkodliwych gazów - dwutlenków wêgla i siarki.
■■ Dyfuzyjna dla pary wodnej. Odporna na alkalia i niekorzystny wp³yw czynników atmosferycznych.

Opis produktu

Zastosowanie:
Elastyczna w niskich temperaturach,
niweluj¹ca rysy pow³oka ochronna zapobie-
gaj¹ca przenikaniu szkodliwych substancji 
i wody. Materia³ mo¿na stosowaæ do opty-
cznego kszta³towania nowych, starych lub
odnawianych elementów betonowych
wewn¹trz i na zewn¹trz budynków
■■ Do niwelowania rys powierzchniowych i

szczelin o szerokoœci " 0,3 mm i rys z
przemieszczeniami "± 0,1 mm.

■■ Jako warstwa ochronna na zagro¿o-
nych spêkaniem powierzchniach beto-
nowych i powierzchniach szpachlowa-
nych.

■■ Materia³ mo¿na stosowaæ tak¿e do
pokrywania starych, noœnych, dobrze
przylegaj¹cych pow³ok je¿eli mamy do
czynienia z wzajemn¹ tolerancj¹ mate-
ria³ów.

■■ Jako warstwa wierzchnia na materia-
³ach Disbocret® 510 Füllschicht,
Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme

Materia³ podstawowy:
Dyspersja z tworzyw sztucznych..

Opakowania:
Wiadro plastikowe 15 l
Wiadro plastikowe 12 l (materia³ przezna-
czony do barwienia w systemie Capamix).

Barwa:
Bia³a. 
Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia innych
kolorów.

Odcienie w systemie Capamix:
97 odcieni mieszanych w systemie Capamix.

Stopieñ po³ysku:
Jedwabiœcie matowy wg DIN 53 778.

Sk³adowanie:
Przechowywaæ w suchym i ch³odnym miejs-
cu powy¿ej temp. 0°C. Maks. okres prze-
chowywania materia³u w oryginalnie
zamkniêtych opakowaniach wynosi ok. 1
rok.

W³asnoœci:
Materia³ Disbocret® 518 Flex-Finish: 
■■ pokrywa rysy powierzchniowe 

i pêkniêcia " 0,3 mm,
■■ wyrównuje pêkniêcia z przesuniêciami

"± 0,1 mm,
■■ zosta³ przetestowany w temp. -20°C

przy obci¹¿eniu dynamicznym 
z wynikiem pozytywnym,

■■ hamuje wnikanie szkodliwych gazów,
przede wszystkim dwutlenku wêgla,
jest dyfuzyjny dla pary wodnej,

■■ jest odporny na niekorzystne warunki
atmosferyczne oraz na dzia³anie 
alkaliów.

Gêstoœæ: ok. 1,4 g/cm3

Zawartoœæ sk³adników sta³ych: ok. 68%

Zu¿ycie: ok. 200 - 250
ml/m2 na 1 warstwê

Gruboœæ warstwy suchej:
na 100 ml/m2 ok. 50 µm

Wspó³czynnik opornoœci na dyfuzjê:
µ H2O 1.500
µ CO2 250.000

Gruboœæ ekwiwalentnej warstwy powie-
trza równowa¿na dyfuzji dla warstwy 
o gruboœci 450 µm:
sdH20 ok. 0,68 m
sdCO2 ok. 112 m

Wspó³czynnik wnikania
wody : ok. 0,033 kg/m2h0,5

Czas schniêcia:*
mo¿liwoœæ dalszej obróbki po ok. 24 godz.

Nie sprawdzaæ sczepnoœci materia³u 
z pod³o¿em przed up³ywem 14 dni od jego
po³o¿enia.

*Wartoœci podano dla temperatury 20°C i wzglêdnej
wilgotnoœci powietrza 60%. W ni¿szych temperaturach
i przy wy¿szej wilgotnoœci powietrza czas schniêcia
ulega wyd³u¿eniu.

518

Dane techniczne

Flex-Finish - elastyczna pow³oka ochronna do powierzchni betonowych

Wykonawstwo



Przygotowanie materia³u:
Materia³ Disbocret® 518 Flex-Finish jest
gotowy do obróbki. Przed u¿yciem dobrze
zamieszaæ. W zale¿noœci od sposobu
nanoszenia, rodzaju pod³o¿a i warunków
atmosferycznych materia³ mo¿na roz-
cieñczyæ maks. 5% wody. Do natryskiwania
rozcieñczyæ materia³ dodaj¹c ok. 1 - 2%
wody.

Zu¿ycie:
Ok. 200 - 250 ml/m2 na ka¿d¹ warstwê.

Sposób nak³adania:
Materia³ Disbocret® 518 Flex-Finish mo¿na
nak³adaæ pêdzlem, wa³kiem lub natryskiwaæ.
Przy natryskiwaniu farby urz¹dzeniami typu
airless ( np. aparatem Finish 400N lub 500
firmy Wagner, œrednica dyszy: 0,021 - 0,026
cala) mo¿e zaistnieæ koniecznoœæ usuniêcia
wymiennych filtrów, aby zapobiec zatykaniu
siê aparatu.
Postêpowaæ zgodnie z VOB, cz. C
(DIN 18 363, ust. 3.1.10).
Materia³u nie nak³adaæ w warunkach
bezpoœredniego nas³onecznienia, w czasie
deszczu, przy silnym wietrze oraz na roz-
grzane pod³o¿e itp. W razie koniecznoœci
stosowaæ ochronne plandeki. Powierzchniê
chroniæ, a¿ do utworzenia b³ony.

Budowa pow³ok:

Pod³o¿e Warstwa gruntuj¹ca

Ch³onne pod³o¿a mineralne Disboxan 450  
(np. beton, tynki) Fassadenschutz

Miejscowe szpachlowanie Disbon 486
szpachlówk¹ Disbocret® Acryl-Tiefgrund 
506 Planspachtel rozcieñczony wod¹ 

w stosunku 1:2

Ca³a powierzchnia nie wystêpuje
szpachlowana szpachlówk¹
Disbocret® 505 Feinspachtel

Powierzchnia zaszpach- nie wystêpuje
lowana mat. Disbocret®

533 Glättspachtel oraz 
Disbocret® 510 Füllschicht

Stare, dobrze przylegaj¹ce              Disbon 487 Haftgrund 
warstwy malarskie

Dobrze przylegaj¹ce Disbon 481 EP-
warstwy lakiernicze Uniprimer

Powierzchnie poziome i skoœne, nie
powlekane powierzchnie z ch³onnych mate-
ria³ów mineralnych, z wy³¹czeniem
posadzek (np. gzymsy podokienne) grun-
towaæ mat. Disboxid 433 EP-Grund BF 
i posypaæ piaskiem kwarcowym Disboxid
942 Mischquarz.
Na zagruntowane, suche pod³o¿a nak³adaæ
warstwê poœredni¹ i koñcow¹ mat.
Disbocret® 518 Flex-Finish. Przerwa
pomiêdzy gruntowaniem lub szpachlo-
waniem a nak³adaniem 1 warstwy
Disbocret® 518 Flex-Finish musi wynosiæ
min. 12 godz.
Na szczególnie g³adkich powierzchniach
betonów widocznych zaraz po na³o¿eniu
warstwy koñcowej nale¿y j¹ wyg³adziæ
cienkim wa³kiem z gumy porowatej.
Na powierzchniach zagro¿onych wystêpo-
waniem rys lub przy ju¿ istniej¹cych pêkniê-
ciach zaleca siê na³o¿enie potrójnej warstwy
mat. Disbocret® 518 Flex-Finish.

Temperatura obróbki:
Minimalna temp. obróbki dla materia³u,
otoczenia i pod³o¿a wynosi 8°C, maksymal-
na 40°C.
Wzglêdna wilgotnoœæ powietrza nie mo¿e
przekraczaæ 80%.

Czas schniêcia:
W temp. 20°C i przy wzglêdnej wilgotnoœci
powietrza wynosz¹cej 60% warstwa nadaje
siê do ponownego malowania po ok. 24
godz.
Test przyczepnoœci nale¿y przeprowadzaæ
najwczeœniej po up³ywie 14 dni. W ni¿szych
temperaturach i przy wy¿szej wilgotnoœci
powietrza czas schniêcia ulega wyd³u¿eniu.

Czyszczenie narzêdzi:
Narzêdzia niezw³ocznie po u¿yciu umyæ
wod¹.

Produkty uzupe³niaj¹ce:
¯ywica gruntuj¹ca Disboxid 433 EP-Grund
BF
Impregnat hydrofobizuj¹cy Disboxan 450
Fassadenschutz
Œrodek gruntuj¹cy Disbon 481 EP-Uniprimer
Œrodek gruntuj¹cy Disbon 486 Acryl-
Tiefgrund
Œrodek gruntuj¹cy o w³aœciwoœciach sczep-
nych Disbon 487 Haftgrund
Szpachlówka drobnoziarnista Disbocret®

505 Feinspachtel
Szpachlówka drobnoziarnista Disbocret®

506 Planspachtel
Warstwa wype³niaj¹ca Disbocret® 510
Füllschicht
Zaprawa cementowa Disbocret® PCC-519
Flex-Schlämme
Piasek kwarcowy Disboxid 942 Mischquarz

Œrodki ostro¿noœci:
Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla
dzieci. W przypadku kontaktu z oczami
natychmiast przemyæ du¿¹ iloœci¹ wody.
Przy natryskiwaniu nie wdychaæ oparów.
Zapobiegaæ przedostaniu siê materia³u do
kanalizacji, zbiorników wodnych i ziemi.
Równie¿ przy obróbce materia³ów o niskiej
zawartoœci szkodliwych substancji nale¿y
zachowaæ zwyczajowe œrodki ostro¿noœci .
Przestrzegaæ odpowiednich przepisów BHP.

Atesty:
Pañstwowy Zak³ad Higieny - 
atest higieniczny Nr HK/B/2308/01/98
Aprobata Instytutu Badawczego Dróg 
i Mostów Nr AT/99-04-0606
Certyfikat DIN EN ISO 9001
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Niniejsza karta informacyjna zosta³a zredagowana w oparciu o aktualny stan wiedzy technicznej i nasze d³ugoletnie doœwiadczenia. Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ pod³o¿y i rodzajów 
obiektów konieczne jest ka¿dorazowe sprawdzenie przydatnoœci i mo¿liwoœci zastosowania danego produktu. Szczegó³owych informacji i porad udzielaj¹ nasi doradcy techniczni.
Z chwil¹ ukazania siê nowej wersji niniejszej karty informacyjnej, wersja obecna traci swoj¹ wa¿noœæ. 
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