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Disbon 404 Acryl – BodenSiegel - Soluții rapide pentru finisajul
pardoselilor la interior și exterior
Durabil, creativ, mediu sănătos. Cu Disbon 404 Acryl-BodenSiegel
Caparol vă oferă un produs de top cu un caracter ecologic.
Un produs complet – monocomponent, cu un spectru larg de utilizare: de
la spații de subsol până la dușumele de mansarde, poate fi utilizat
inclusiv în camere pentru copii, datorită emisiilor reduse. Între avantaje
se numără rezistența deosebită la utilizare precum și o curâțare ușoară.
Conținutul de fibre de carbon asigură în același timp, acestui produs o
rezistență excelentă la traficul pietonal. Toate aceste caracteristici,
împreună cu formula rezistentă la raze UV și intemperii recomandă acest
produs pe bază de dispersie metacrilică la o utilizare sigură și de durată
atât la interior cât și la exterior.
Ambalaj standard:
◼ 2,5 l, 5 l, 12,5 l

Disbon 404 Acryl BodenSiegel:
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Rezistență ridicată la lovituri, zgârieturi etc
Este ușor de curățat
Rezistent la UV și intemperii
Elastic
Cu rezistență crescută la ulei
Ecologic, diluabil cu apă

Ambalaj ColorExpress:
◼ 2,5 l, 7,5 l, 12,5 l

Domenii de utilizare:
◼ Șape din beton și ciment, la interior și
exterior – inclusiv pe balcoane
◼ Asfalt dur – la interior
◼ Bazine de retenție a uleiurilor – la interior
(a se citi fișa tehnică a produsului)
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Mod de aplicare:
Aplicarea simplă a produsului crează posibilitatea unor finisaje durabile.
1. Materialul este gata pregătit pentru utilizare. Se va omogeniza bine înainte de aplicare. Primul strat
de grund se va aplica în funcție de caracteristicile suportului cu Disbon 404 Acryl – BodenSiegel
sau CapaSol LF Konzentrat. (a se consulta fișa tehnică a produsului)

Compoziția straturilor:
Grund (numai pe suporturi minerale)
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, diluat
cca 30 % apă (la interior), sau
CapaSol LF Konzentrat diluat 1:2 cu
apă (la exterior)
Strat intermediar
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel
Strat final
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel

2. Pe straturile suport fără fisuri se vor aplica 2
straturi de Disbon 404 Acryl-BodenSiegel
nediluat
3. Pe straturile suport cu fisuri se va aplica un
strat de Disbon 404 Acryl-BodenSiegel
nediluat. În stratul încă umed, se introduce o
plasă de armare corespunzătoare (ex.
Kobau, Glasgitter-Gewebe 5/5, suprapuse
cu min. 5 cm) urmat de un strat intermediar
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel nediluat pt.
acoperire. Fisurile izolate pot fi acoperite cu
benzi de plasă cu lăţime de 15-20 cm. După
uscarea stratului intermediar, se va aplica un
strat final.
4. Vopsirea bazinelor de retenție a uleiurilor: În acest caz se va
aplica minim un strat de grund şi două straturi finale nediluate.
Se va ţine cont de consumul (total) minim (950 ml/m²)

Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și
suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail
tehnic@caparol.ro cât și telefonic la numărul apelabil gratuit 0800.800.600.
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