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Disboxan 485  485

Fassadensiegel 
 
 Hidrofóbizáló, siloxan-akrilgyanta bázisú impregnáló, a nem festett ásványi- és szilikáttartalmú  alapokra. 

Oldószertartalmú. 
 Homlokzatok tisztántartásához, algásodás- és mohásodás elleni védelemhez, átnedvesedések és 

kivirágzások ellen. 
 Alapozó és oldószertartalmú metakrilgyanta bevonatok alá. 

 
 
 
 
 
Felhasználási terület: 
Hidrofóbizáló, enyhén filmképző 
impregnáló anyag, nem bevont 
ásványi és szilikát atrtalmú alapoknál. 
Pl. lakó- és középületeknél, ipari 
létesítményeknél. 
 
Fontos! 
Oldószertartalmú impregnálóanyagot 
ne használjunk belső terekben, az 
oldószer kipárolgási veszélye miatt. 
Ezekben az esetkben a Disboxan 
450 Fassadenschutz használata 
javasolt. 
 
Tulajdonságai: 

 Alacsony viszkozitású, mélyen 
bahatoló és víztaszító.  

 Megakadályozza a por az algák- 
és mohák lerakódását a felületen, 
csökkenti a nedves foltok és a 
kivirágzások felületi 
megjelenését. 

 Mélyíti a felület színét. 
 
Alapanyag: 
Siloxan-akrilgyanta bázis. 
Oldószertartalmú. 
 
Kiszerelés: 
10 liter-es kanna  
 
Szín: 
Transzparens. 
 

Tárolás: 
Hűvös és száraz helyen. Eredeti, 
lezárt edény 12 hónapig eltartható. 
 
Műszaki adatok: 
Sűrűség: ca. 0,8 g/cm3 
Lobbanáspont:  >21 °C 
 
Alkalmas alapok: 
Szívóképes, száraz ásványi eredetű 
szilikát tartalmú alapfelületek, úm. 
beton, nem szerves vakolatok, 
klinkertéglák, természetes kőzetek és 
öntött betonelemek..  
A fugákon ill. repedéseken át történő 
átnedvesedést zárjuk ki. 
 
 
 
 
Alapfelület-előkészítés: 
Az alapok legyenek stabil, normál 
szívóképességű, száraz felületek, 
tapadást gátló anyagoktól és laza 
részektől mentesek. 
 
Az alapfelület fagyálló kell legyen 
minden esetben és idegen 
zárórétegek nem lehetnek rajta. Az 
átnedvesedési lehetőségeket, mint 
repedések, fugák, nagy, prózus 
lyukak stb. minden esetben 
lezárandóak a bevonat felhordása 
előtt. 
 
Bekeverés:  
A termék feldolgozásra kész állapotú. 
 
Anyagfelhasználás: 
Ca. 200-400 ml/m2 rétegenként, az 
alpfelülettők függően 
 

Feldolgozási hőmérséklet: Termékleírás 
Az anyag, környezeti és alap 
hőmérséklete 5 °C és 30 °C között 
legyen. 
 
Száradási idő: 
20 °C és 60 % relatív páratartalom 
mellett. ca. 2 óra. 
 
A szerszámok tisztítása: 
Használat után azonnal Disbocolor 
499 Verdünner hígítóval.  
 
Biztonsági előírások: 
Gyúlékony. Egészségre ártalmas. 
Tilos a dohányzás. Gyermekek elől 
elzárandó. Lenyeléskor tüdő-
sérüléseket okozhat. Az edényt jól 
szellőző helyen kell tartani. Nem 
juthat a csatornarendszerbe, nyílt 
vizekbe és a talajba. Lenyelés esetén 
nem szabad hánytatni. Azonnal 
orvoshoz kellfordulni és a címkét 
vagy a dobozt meg kell mutatni. 
Gőzt/ szórt ködöt nem szabad 
belélegezni.  

Feldolgozás

 
Műszaki tanácsadás: 
Ez a Műszaki Ismertető nem 
foglalkozhat valamennyi, a 
gyakorlatban előforduló alapfelülettel 
és azok festéstechnikai 
előkészítésével. 
Nehéz esetekben kérje 
szaktanácsadóink részletes és 
egyedi megoldást nyújtó véleményét.  
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Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. 
Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen.  
Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét. 
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