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Noutăţi în gama de produse DISBON 

2013 

 
 
Stimați parteneri,  

Ne face plăcere să vă informăm cu privire la două produse inovative intrate în gama DISBON: 

 

Disbothan 240 PU-Dichtstoff  
Material poliuretanic pentru etanșarea rosturilor 

 

Este un produs nou monocomponent pentru 

umplerea rosturilor de dilataţie, elastic și cu 

întărire pe baza umidităţii din aer.  

Disbothan 240 PU-Dichtstoff este 

caracterizat printr-o rezistenţă ridicată la 

substanţe chimice, o deformare totală 

admisă de 25%, este rezistent la solicitări 

mecanice şi nu conține solvenţi. 

 

Acest produs se pretează a fi utilizat pentru  

rosturile de dilataţie atât la interior cât şi la 

exterior, in combinatie cu Palesit 

Rundsnur aplicabil în diverse domenii precum zone de producţie, de depozitare, parcări 

subterane sau supraetajate, birouri, clădiri administrative, centre de colectare a apelor 

reziduale, bazine și  canale de colectare şi scurgere a apei, drenaje, la construcţia tunelurilor, la 

realizarea suprafețelor exterioare şi a pardoselilor din plăci ceramice. 

 

Disbothan 240 PU-Dichtstoff poate fi utilizat pentru o multitudine de pardoseli neabsorbante (ca 

de ex. plăci ceramice, straturi din răşini bicomponente epoxidice şi poliuretanice, suprafeţe 

metalice vopsite cu vopsea tip pulbere în câmp electrostatic, aluminiu eloxat, aluminiu, oţel 

inoxidabil) precum şi în cazul unor straturi suport poroase precum betonul, şape minerale, BCA, 

şape cu conţinut de ciment, mortare, zidării. Chiar şi scafele prefabricate din PVC pot fi lipite de 

stratul suport cu acest produs.   

 

 

Acest produs se utilizeaza in combinatie cu Palesit Rundsnur. 

 

Vă recomandăm să consultaţi fișa tehnică Nr. 240 înainte de utilizare ! 
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Disboxid 903 EP-Rapid 
Accelerator de întărire 
 

 

 

Produsul Disboxid 903 EP-Rapid, un produs de 

accelerare a reacţiei pentru răşinile 

bicomponente precum Disboxid 963 EP-Multi şi 

Disboxid 464 EP-Decksiegel.  

 

Cu ajutorul Disboxid 903 EP-Rapid poate fi 

redus semnificativ timpul de :  

 întărire 

 aplicare între două straturi 

 acces pietonal şi solicitare mecanică. 

 

Prin adăugarea de Disboxid 903 EP-Rapid se va accelera (reduce) timpul de uscare finală, 

precum şi timpul de uscare între straturile intermediare realizate cu produsele Disboxid 963 

EP-Multi sau Disboxid 464 EP-Decksiegel.  

Prin adăugarea unor cantităţi între 2 - 6% din produsul Disboxid 903 EP-Rapid, timpul de 

uscare a răşinilor poate fi redus în mod semnificativ. Concomitent, timpul de găleată este redus 

într-o măsură relativ mică.  

Prin adăugarea de cantităţi adecvate de Disboxid 903 EP-Rapid, este acum posibilă realizarea 

simplă şi uşoară a lucrărilor, chiar şi în condiţii speciale (timp redus). 

Timpul de găleată depinde de temperatură ambientală, precum şi de temperatura stratului 

suport. Timpii specificați mai jos sunt valabili în condiţiile unei temperaturi ambientale de 20 oC 

şi 60% umiditate relativă a aerului. Temperaturile mai ridicate scurtează, cele mai scăzute 

prelungesc timpul de găleată.  

Adăugarea unei cantităţi de Disboxid 903 EP-Rapid mai mari decât cea specificată mai 

jos, nu este permisă ! 
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Corelaţia între cantitatea adăugată şi timpul de găleată : 

Produs Ambalaj Disboxid 903 EP-Rapid Timp de găleată Timp de reacoperire 

Disboxid 963 EP-Multi Găleată  25 kg 3 recipiente de 0,5 l 30 minute cca. 3 ore 

Disboxid 464 EP-
Decksiegel 

Găleată  30 kg 1 recipient de 0,5 l 30 minute cca. 9 ore 

Disboxid 464 EP-
Decksiegel 

Găleată  30 kg 2 recipiente de 0,5 l 25 minute cca. 6 ore 

Vă rugăm să parcurgeţi neapărat Fişa tehnică Nr. 903. 

 

 

Preţurile aferente produselor prezentate sunt:  

Cod 

material 
Denumire Ambalaj Nr. EAN Nuanţa Ambalare/Palet Preţ [RON]* 

877500 
Disbothan 

240 PU-Dichtstoff 

Tub 600 ml, 

20 buc./cutie 
4002381954527 Kieselgrau 900 buc./palet 

55.25 

RON/Tub 

877499 
Disbothan 

240 PU-Dichtstoff 

Tub 600 ml, 

20 buc./cutie 
4002381954510 Betongrau 900 buc./palet 

55.25 

RON/Tub 

575001 
Palesit Rundsnur 

Ø 10 mm 

Cutie carton cu 

600 ml 
9003830705399 Gri inchis -  

618,00 

RON/Cutie 

575201 
Palesit Rundsnur 

Ø 20 mm 

Cutie carton cu 

150 ml 
9003830705412 Gri inchis -  

286,50 

RON/Cutie 

575401 
Palesit Rundsnur 

Ø 30 mm 

Cutie carton cu 

80 ml 
9003830705436 Gri inchis -  

618 

318,40 

RON/Cutie 

575501 
Palesit Rundsnur 

Ø 40 mm 

Cutie carton cu 

120 ml 
9003830705443 Gri inchis -  

741,60 

RON/Cutie 

876861 
Disboxid 

903 EP-Rapid 

Găleată metalică 

de 500 ml, 

6 buc./cutie 

carton 

400238195036 transparent 432 buc./palet 
47.56 

RON/Găleată 

*Prețurile specificate sunt prețuri de listă fără TVA. 

 
 
 
 
Departamentul Suport și Dezvoltare  
Tel.: 0265 / 320 354, Fax : 0265 / 320 522  
Tel. Verde : 0800 800 600  
E-mail : tehnic@caparol.ro  
www.caparol.ro  


