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Vopsea pentru renovarea și protecția acoperișurilor din țigle ceramice sau din 
beton – Disboroof 408 Dachfarbe 
  
 

Acoperirea de protecție realizată cu Disboroof 408 Dachfarbe, reprezintă o alternativă economică de prelungire a 
duratei de viață a acoperișului. Suprafețele de acoperiș din țiglă acoperite cu vopseaua Disboroof 408 sunt extrem de 
rezistente la uzură și la intemperii. Vopseaua pentru acoperiș protejează efectiv țiglele ceramice sau din beton 
împotriva vântului și intemperiilor timp de mai mulți ani. 

De la începutul sezonului 2012 furnizăm o rețetă pentru Disboroof 408 Dachfarbe având o calitate complet nouă, cu 
următoarele proprietăți îmbunătățite:  

 O nouă materie primă pe bază de acrilat pur 

 Un grad ridicat de luciu cu o mai bună stabilitate 

 O opacitate îmbunătățită 

 O rezistență la intemperii optimizată, cu o stabilitate crescută la UV 

 O fiabilitate ridicată a aplicării datorată stabilității îmbunătățite la 
umiditate și lipsei porilor de întărire 

 Vâscozitatea comparativ mai ridicată facilitează o grosime de film umed 
mai ridicată și conferă o putere de umplere mai ridicată, în special pe 
straturile suport mai rugoase 

 
 O nouă dimensiune a culorilor ! 

Pentru prima dată o vopsea de acoperiș poate fi colorată pe stațiile locale de nuanțare computerizată 
ColorExpress ! În plus, materialul de bază este pur acrilic. 

Pentru colorări individuale, vă recomandăm să consultați paletarul de culori Disboroof 408 Dachfarbe, care a 
fost dezvoltat pentru a asigura un aspect impresionant. 

Colecția de culori Disboroof conține un total de 14 culori specifice pentru acoperișuri. Ea include 3 tonuri plăcute de gri, 
4 tonuri tipice de roșu și 4 tonuri istorice caracteristice de maro. În plus, tonurile elegante și individuale de culoare 
verde, roșu și albastru completează această gamă.   

 

 

 

Paletar de culori Disboroof 408 Dachfarbe, #50006851 
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Renovat este mai frumos ! Acoperișul trebuie sa fie durabil! 
Chiar dacă țiglele ceramice au o viață destul de îndelungată (pentru țiglele din beton - acoperirea cea mai comună – se 
acordă până la 30 ani garanție), aspectul acestora se deteriorează în timp. 

Variațiile mari de temperatură, razele UV, emisiile poluante și 
ploile acide atacă suprafața țiglelor și accelerează creșterea 
algelor și mușchilor. Pe un acoperiș cu mușchi, apa de ploaie 
stagnează și astfel se accentuează proliferarea vegetației pe 
suprafața acoperișului. 

Protecția acoperișului cu Disboroof 408 - o alternativă 
excelentă! 
Apa se scurge mai repede de pe un acoperiș vopsit, iar algele 
și mușchii nu au condiții favorabile pentru dezvoltarea lor ca pe 
țiglele ceramice nevopsite și deteriorate. Aplicarea unei 
vopsele de protecție a acoperișului realizată de un specialist vă 
permite să economisiți și în plus acoperișul dumneavoastră 
este ca nou! 

 

 

Aplicarea unei vopsele de protecție a acoperișului – etapele de lucru 

Acoperișul deteriorat, este curățat prin spălare cu presiune ridicată (aprox. 220 bari) fără a 
adăuga nici o substanță chimică, pentru a elimina mușchii și murdăria. 

Apoi, se aplică pe suprafața acoperișului Disboroof 408, o vopsea de protecție pentru țigle 
ceramice și din beton, permeabilă la vaporii de apă. Aplicarea vopselei cu aparate tip 
airless (presiune maximă 150 bar, duza 0,021-0,025 inch), acționate fără aer comprimat, 
permite o vopsire rapidă și fără crearea de ceață. 

Țiglele din beton (cu o vechime de min.10 ani), absorbante, se umezesc sau se acoperă cu 
două straturi de Disboroof 408 Dachfarbe, imediat după curățare. Noile tipuri de țigle pot 
avea suprafețe cu capacitate de respingere a murdăriei. Pentru vopsirea acestora se vor 
efectua teste de aderență înaintea aplicării vopsitoriei. 

Țiglele ceramice spălate și uscate, vor fi grunduite cu Disbon 481 EP-Uniprimer. Se vor 
aplica apoi 2 straturi de Disboroof 408 Dachfarbe, după minim 3 ore și maxim 3 zile de la 
aplicarea grundului.  

Consumul este de cca.330-380 ml/m
2
, respectiv 400-450 g/m

2
, în funcție de tipul și 

suprafața materialului acoperișului.  


