Sistemul DisboPUR A Polyaspartic
Sistem universal de finisare cu întărire rapidă, pentru pardoseli la interior și exterior

CARACTERISTICI
întărire rapidă
nuanțe stabile
miros redus

www.caparol.ro

Sistemul DisboPUR A Polyaspartic
DisboPUR A 326 2K-Polyaspartic-Beschichtung, DisboPUR A 320 2K-Polyaspartic-Primer

Când timpul până la finalizarea lucrării este foarte scurt și se cere un rezultat de înaltă calitate, utilizarea sistemului
Polyaspartic marca DISBON este recomandarea noastră. Suprafețele pot fi reacoperite după numai câteva ore de la
aplicarea stratului anterior, permițând astfel un progres rapid al etapelor de execuție.

Datele tehnice ale produsului DisboPUR A 326 2K-Polyaspartic-Beschichtung

DisboPUR A 326 este un finisaj colorat, cu întărire rapidă, pentru pardoseli, bi-component, pe bază de ester al acidului
aspartic. Prin utilizarea produsului DisboPUR A 326, proprietarii de fabrici și responsabilii de producție pot evita întreruperile
prea lungi ale proceselor de producție în cazul finisării/renovării pardoselilor. Datorită timpului rapid de întărire, sistemul
Polyaspartic permite aplicarea pe durata perioadelor de repaus, sau pe durata nopții: astfel, suprafața va fi redată utilizării
în cel mai scurt timp posibil.

Ambalaj

Recipient combi metalic la 7 kg
Recipient la 24,5 kg:
Comp. A (Masa de bază), recipient metalic la 17,5
kg, Comp. B (întăritor), găleată metalică la 7 kg

Termen de garanție

Min. 9 luni în ambalajul original, sigilat

Nuanțe

cca RAL 7032 Kieselgrau (în recipient combi metalic
la 7 kg), nuanțe speciale la cerere

Stratul final DisboPUR A 326 cu întărire rapidă, este completat în cadrul acestui sistem rapid de finisare cu grundul
transparent DisboPUR A 320. Este posibilă aplicarea întregului sistem într-o singură zi!

Datele tehnice ale produsului DisboPUR A 320 2K-PolyasparticPrimer
Ambalaj
Termen de garanție
Nuanțe

AVANTAJE
Întărire rapidă
pentru reducerea timpilor de repaus,
suprafețele pot fi date în folosință
după o singură zi
Rezistență mecanică și chimică ridicată
pentru o durată lungă de viață
Siguranță
datorită suprafeței antiderapante
Rezistență la razele UV
pentru pardoseli cu stabilitate a nuanțelor și
fără îngălbenire
Cu miros redus, conform AgBB
pentru o aplicare fără
oprirea producției

Certificări și avize
 Certificat AgBB* privind emisiile
reduse
 Grad de antiderapanță R 10 și
R 11
 Clasa B fl-s1 de reacție la foc
 Nu interacționează cu lacurile
 Certificat în Germania pentru
utilizarea în domeniul
alimentar

Recipient combi metalic la 7 kg
Min. 9 luni în ambalajul original, sigilat
Transparent

Economie de timp datorită întăririi rapide
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Compoziția sistemului cu clasa de antiderapanță R 10

A Grund / Strat de egalizare

C

DisboPUR A 320 2K-Polyaspartic-Primer

B Strat intermediar

DisboPUR A 326 2K-Polyaspartic-Beschichtung

C Strat final

B
A

DisboPUR A 326 2K-Polyaspartic-Beschichtung
+ DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm
+ DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 - 0,8 mm
Grosime sistem
cca 1 mm

* AgBB - Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten – Comitetul pentru evaluarea d.p.d.v. al sănătății a
produselor destinate construcțiilor (Germania).

Sisteme de produse inovative
pentru finisarea pardoselilor și repararea betoanelor
Construcții industriale
Industria alimentară
Depozite și centre logistice
Locuințe și clădiri administrative
Protecția apelor freatice
Parcări
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