
Disboflex 480 Metallschutz
Vopsea specială pentru acoperișuri vechi sau noi din tablă 
zincată fără rugină
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Stimați Parteneri, 

Prin această informare tehnică, vă prezentăm Disboflex 480 Metallschutz,  o vopsea 
specială acrilică, diluabilă cu apă, destinată pentru acoperirea  de protecție anticorozivă și 
finisaj final pe acoperișurile din tablă zincată

• Tabla zincată de pe acoperiș se degradează 
     și trebuie revopsită? 
• Turlele bisericii și acoperișul trebuie renovate?

• Durata medie de viață > peste 10 ani

 • Produs 2 în 1 de protecție anticorozivă și 
finisaj final, gata pregătit pentru aplicare. 
Se recomandă aplicarea     prin pulverizare / 
airless (aplicabil și manual cu rola)

• Asigură aderență excelentă pe straturile 
suport metalice

• Se recomandă pentru acoperișuri din tablă 
zincată, tablă ondulată profil trapezoidal, 
oțel, oțel zincat, cupru, aluminiu (Nu se va 
aplica pe aluminiu eloxat!)

• Culoare gri deschis cca. RAL 9002, cu aspect 
mat-mătăsos

Soluția propusă: Disboflex 480 Metallschutz

Avantaje multiple!
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Componența straturilor:

Pregătirea straturilor suport:

Informații de preț

1    Stratul suport: Tablă profilată (Trapez, ondulată...)

2    Strat de grund: Disboflex 480 Metallschutz nediluat

3    Strat de finisaj final: Disboflex 480 Metallschutz nediluat

1. Suprafeţele trebuie să fie curate, uscate, fără grăsimi şi fără praf.   
Suprafețele se curăță prin spălare cu jet de apă curată sub     presiune, 
apoi se lasă să se  usuce. Temperatura de lucru pentru stratul suport 
și mediu:  min. 5ºC ... max. 25ºC;   

 Procentul de umiditate: max. 4%

Cod Produs Ambalaj Preț / lt Preț / 
Ambalaj

9159 Disboflex 480 
Metallschutz Hellgrau 15 lt 52,51 Lei 787,65 Lei

2. Curățarea de rugină se face manual sau mecanizat prin sablare,  
până la obţinerea unui aspect metalic lucios. 

a. Manual: cu șmirghel, pânză abrazivă sau peria de sârmă, în funcție 
de mărimea suprafeței și gradul de ruginire al suprafeței. 

b. Mecanizat: prin sablare cu nisip sau cu bile de oțel. 
Sablarea necesită utilaje și personal specializat. 

3. Straturile subțiri de rugină, praful după sablare, petele de grăsimi, 
cele minerale sau organice, se îndepărtarează prin decapare chimică 
cu soluție amoniacală diluată (concentrație 10%). 

4. După decaparere, suprafețele se spală bine cu jet de apă curată sub 
presiune, se usucă, după care se grunduiesc și se vopsesc.

NOTĂ: Prețurile nu conțin TVA
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