
 
 

 
 
 
 

Informaţii tehnice Nr. 963 
 
 

Disboxid 963 
EP-Multi 
 
Răşină epoxidică fluidă bicomponentă, neumplută, transparentă, poate fi pigmentată, pentru realizarea 
acoperirilor rezistente, pentru pardoseli. 
 
 
 
 

 

 
 
Domeniu de utilizare: 
Răşină uneversală pentru destinaţii multi-
ple: 
 Grund şi masă de şpaclu sub vopsitoriile 

pardoselilor. 
 Sigilare netedă sau antiderapantă. 
 Liant pentru realizarea acoperirilor struc-

turate cu adaos de Stellmittel. 
 Liant pentru relizarea mortarelor 

autonivelante cu Disboxid 942 
Mischquarz sau Quarzsand Geba. 

 Liant pentru realizarea straturilor presă-
rate cu Disboxid 943/944 Einstreuquarz. 

 Liant pentru realizarea mortarului presă-
rat în cadrul sistemului MultiColor pentru 
interior 

 Liant pentru Disboxid 946 Mörtelquarz 
pentru realizarea pardoselilor industriale 
cu rezistenţă înaltă la uzură, scafelor şi 
pentru umplerea defectelor din suprafa-
ţă. 

 Pentru umplerea fisurilor. 
 Poate fi nuanţată prin adaosul de 

Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste. 
Adecvat, în special, pentru zonele „sensi-
bile”, cum ar fi de ex. sălile de aşteptare, 
spitale, grădiniţe, creşe, şcoli, etc.; datori-
tă emisiilor reduse. 

Verificată conform criteriilor AgBB la 
emisiile de COV, a produselor utiliza-
te la interior. 
Schema de evaluare a AgBB 
(Ausschuß zur gesundheitlichen 
Bewertung von Bauprodukten – Comi-
tetul pentru evaluarea din p.d.v. al 
sănătaăţii a produselor destinate con-
strucţiilor) a fost efectuată conform au-
torităţilor de mediu şi de sănătate pen-
tru utilizarea materialelor de construcţie 
în zone sensibile, de ex. în încăperi. 

 
Proprietăţi: 
 Rezistenţă înaltă la solicitări mecanice, 

în funcţie de construcţia straturilor. 
 Rezistentă (în stare întărită) la solicitări 

chimice ca soluţiile apoase a sărurilor, 
bazelor şi acizilor diluaţi, de asemenea 
benzină, uleiuri, grăsimi. 

 Econom, cu destinaţii universale. 
 Rezistent la solicitări permanente la 

umiditate. 
 Verificată pentru utilizarea în domeniul 

alimentar. 

Baza materialului:  
Răşină epoxidică bicomponentă, fluidă, cu 
viscozitate scăzută, A/F, total solid con-
form Deutsche Bauchemie. 
 
Mărimi de ambalaj: 
Găleată de 25 kg. 

Masa de bază: Găleată, 16,67 kg. 
Întăritor: Găleată, 8,33 kg. 

Butoi 
Masa de bază: 200 kg 
Întăritor: 200 kg 

 
Nuanţe: 
Transparent. 

Poate fi pigmentat cu ajutorul Disboxid 

980 NEFA®POX-Farbpaste. 

Este posibilă apariţia zonelor cretoase, 
sau schimbarea nuanţei, datorită efectului 
radiaţiilor UV şi a întemperirilor. Coloranţii 
organici (ex. cafea, vin roşu sau frunze) 
sau diferitele chimicale (ex. soluţii de dez-
infecţie, acizi, etc.) pot schimba nuanţa 
vopselei. Prin acestea nu este influenţată 
funcţionalitatea produsului. 
 
Grad de luciu: 
Lucios. 
 
Depozitare: 
La răcoare şi la uscat, ferit de îngheţ. Gă-
leata nedeschisă, etanşat original, poate fi 
depozitat minim 1 an. În cazul temperatu-
rilor scăzute, produsul se depozitează la 
cca. +20°C înainte de utilizare. 
 
Date tehnice: 
Densitate cca. 1,1 g/cm3 
 
Grosimea stratului uscat  
 cca. 95 µm/100 g/m2 
 neumplut 
 
Uzura cf. Taber 30 mg/30 cm2 
CS 10/1000 U/1000 g. 
 
Duritate conf. König cca. 190 s. 
 
Duritate Shore-D cca. D 80 
 
 
 

Tabel de rezistenţă chimică cu referire 
la DIN EN ISO 2812-3:2007, la +20°C: 

 7 zile 

Acid acetic, 10% concentraţie 

Acid sulfuric, 20% concentraţie 

Acid citric, 10% concentraţie 

Acid clorhidric, 37% concentraţie 

Acid fosforic, 85% concentraţie 

Soluţiile apoase a acizilor organice 

(Lichid de verificare 9)* 

Acizi minerale max. 20% (Lichid de 

verificare 10)* 

Hidroxid de sodiu, 20% concentraţie 

Baze anorganice (Lichid de verificare 

11)* 

Amoniac, 25% concentraţie  

Sol. de clorură de sodiu, saturat 

Sol. de zahăr, saturat 

Sagrotan, 2% concentraţie 

Benzină cf. DIN 51 600 

Benzine (Lichid de verificare 1)* 

Biodiesel 

Ulei de motor 

Alcooli (Lichid de verificare 5)* 

Toate hidrocarburile (Lichid de verifi-

care 4)* 

Etanol, 40% concentraţie 

Esteri şi cetone aromatice (Lichid de 

verificare 7a)* 

Cafea 

Coca-Cola 

Bere 

Suc de mere 

Vin roşu 

Skydrol (fluid hidraulic)  

Fluide de răcire pentru transforma-

toare 
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Explicarea semnelor: 
+ = rezistent, (V) = colorare 
* Corespunde principiilor de construcţie şi d 
everificare a protecţiei apelor a DIBt. 

 
 

Descrierea produsului: 

963 



 
 
Straturi suport corespunzătoare: 
Toate suporturile minerale. Suportul trebu-
ie să fie portant, fix, cu formă stabilă, fără 
zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, 
urme de cauciuc şi alte substanţe separa-
toare.  
Suprafeţele cu conţinut de ciment, respec-
tiv cele cu mase de egalizare îmbunătăţite 
cu materiale plastice, se verifică dacă pot 
fi acoperite, sau se efectuează suprefeţe 
de încercare. 
Rezistenţa la tracţiune a suprafeţei care 
urmează a fi acoperită, trebuie să fie ≥1,5 
N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are 
voie să fie sub 1,0 N/mm2. 
Suprafeţele trebuie să ajungă la umidita-
tea de echilibru: 
 
Beton şi şapele de ciment  
 max. 4% greutate 
Şapă anhidride max. 0,5%greutate 
Şapă magnezite 2-4 % greutate  
Şapă de xilolit 4-8 % greutate 
Trebuie evitată posibilitatea apariţiei umi-
dităţii ascendente în cazul şapelor anhi-
dride şi magnezite, este obligatorie efec-
tuarea hidroizolaţiilor. 
 
Pregătirea stratului suport: 
Suportul trebuie pregătit prin măsuri adec-
vate, de ex. sablare cu bile sau frezare, 
astfel încât să respecte cerinţele enume-
rate. În golurile, defectele din suprafaţă se 
introduce Disbocret®-PCC-Mörtel sau 
mortare epoxidice Disboxid. 
 
Pregătire: 
Se introduce întăritorul în masa de bază. 
Se omogenizează bine cu un malaxor la 
viteză redusă (max. 400 rot./min.), până la 
obţinerea unei nuanţe omogene, fără 
dungi. Se toarnă într-un alt recipient şi se 
omogenizează din nou. 
În cazul pigmentării, primul pas este intro-
ducere pastei de nuanţare Disboxid 980 
NEFA®POX-Farbpaste (1 tub la 25 kg 
Disboxid 963 EP-Multi) şi se amestecă 
înainte d eintroducerea întăritorului. 
 
Raport de amestec: 
Masa de bază : Întăritor = 2 : 1 părţi greu-
tate. 
Masa de bază : Întăritor = 1,8 : 1 părţi 
volum. 
 
Durata de prelucrabilitate: 
Cca. 20 min. la temperatura de +20°C şi 
umiditatea relativă a aerului de 60%. 
Temperaturile mai mari scurtează, tempe-
raturile mai mici prelungesc durata de 
prelucrabilitate. 
 
Procedeul de aplicare: 
În funcţie de destinaţie produsul poate fi 
aplicat cu racletă din cauciuc, bidinea, rolă 
cu lungime medie a părului sau fier de 
glet. 

Construcţia straturilor 
Strat de grund: 
Se toarnă materialul omogenizat pe su-
prafaţă şi se distribuie uniform cu ajutorul 
racletei din cauciuc. Se prelucrează ulteri-
or cu o rolă cu lungime medie a părului 
sau cu o perie pentru evitarea apariţiei 
zonelor lucioase.  
În cazul suporturilor slab absorbante şi 
produsul nuanţat poate fi utilizat ca grund, 
prin diluarea cu max. 15% greutate 
Disboxid 419 Verdünner. În acest caz 
trebuie asigurată o aerisire suficientă. 
Stratul de grund, proaspăt aplicat, se pre-
sară cu nisip după nevoie. 
Suprafeţele antiderapante aplicate cu rola 
şi straturile de mortare se presară cu 
Disboxid 943/944 Einstreuquarz. 
Pentru acoperiri antiderapante care se 
aplică cu rola şi mortarele se presară cu 
Disboxid 943/944 Einstreuqiarz. 
Straturile autonivelante aplicate prin şpă-
cluire se presară cu Disboxid 942 
Mischquarz. 
Stratul de grund nepresărat trebuie să fie 
acoperit după 8-24 ore de la aplicare. 
Sigilare: 

Se aplică materialul în 1-2 etape de lucru 
conform descrierii de la „Strat de grund”. 
Pentru obţinerea suprafeţelor antiderapan-
te se presară stratul proaspăt cu Disboxid 
943/944 Einstreuquarz sau alte materiale 
adecvate ca de ex. Durop, aşchii de granit 
sau carbură de siliciu, în funcţie de rugozi-
tatea dorită a suprafeţei. 
Masă de şpaclu: 
Suporturi uniforme, uşor rugoase: 
Se realizează masa de şpaclu din 
Disboxid 963 
EP-Multi 1 parte greutate 
Disboxid 942 
Mischquarz 1,5 părţi greutate 

Suporturi neuniforme, rugoase: 

Se realizează masa de şpaclu din 
Disboxid 963 
EP-Multi 1 parte greutate 
Nisip de quarţ 1.5 părţi greutate 
(Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 
Einstreuquarz amestecat 1 : 1) 
Se toarnă masa de şpaclu pe suprafaţa 
grunduită. Se distribuie uniform cu fierul 
de glet. Ulterior se elimină aerul cu ajuto-
rul rolei cu ţepi. Stratul de şpaclu se pre-
sară în funcţie de necesitate. 
Suporturile foarte poroase şi rugoase se 
grunduiesc cu Disboxid 963 EP-Multi îna-
inte de aplicarea stratului din masă de 
şpaclu. 
Acoperire structurată: 
După introducerea într-un nou recipient, 
se introduce 3% greutate Disboxid 952 
Stellmittel în timpul omogenizării materia-
lului. Materialul tixotropizat se toarnă pe 
suprafaţa grunduită sau şpăcluită şi se 
distribuie uniform cu ajutorul unei raclete 
din cauciuc, cu dinţi (dinţi triunghiulari, 2 
mm)*. Ulterior se roluieşte suprafaţa cu o 
rolă grosolană de Moltopren (pori – Ø cca. 
2 mm) prin mişcări încrucişate. 

Indicaţie: Pentru obţinerea unei nuanţe 
uniforme nuanţa suprafeţei grunduite 
sau şpăcluite trebuie să fie acelaşi cu 
nuanţa finală dorită a suprafeţei.  

 
 
 
 

 

Mortar autonivelant: 
După introducerea într-un alt recipient a 
materialului, se adaugă nisip de quarţ în 
timpul funcţionării mixerului, conform tabe-
lului alăturat. Mortarul autonivelant astfel 
obţinut se toarnă pe suprafaţa grunduită 
sau şpăcluită şi se distribuie uniform cu 
ajutorul unei raclete din cauciuc tare, cu 
dinţi (dinţi triunghiulari, min. 5 mm)*. După 
un timp de aşteptare de cca. 10 minute se 
elimină aerul cu ajutorul unei role cu ţepi. 
În cazul temperaturilor sub +15°C poate fi 
necesară reducerea cantităţii de nisip de 
quarţ adăugat. 

Indicaţie: În funcţie de temperatură şi 
gradul de umplere pot fi vizibile urmele 
rolei cu ţepi în stratul final, în cazul lu-
minii laterale.  

Mortar presărat: 
După introducerea materialului într-un alt 
recipient se adaugă 150% greutate 
Disboxid 942 Mischquarz (0,1-0,4 mm) în 
timpul funcţionării mixerului. Mortarul 
autonivelant astfel obţinut se toarnă ca 
strat presărat pe suprafaţa grunduită pre-
sărată sau şpăcluită şi se distribuie cu 
ajutorul unei raclete din cauciuc tare, cu 
dinţi.  
Stratul proaspăt se presară ulterior pe 
întreaga suprafaţă cu Disboxid 943 
Einstreuquarz (0,3-0,8 mm), respectiv cu 
Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7-1,2 mm). 
După întărirea stratului presărat se înde-
părtează surplusul de nisip.  
Se aplică un strat roluit de Disboxid 963 
EP-Multi cu adaos de Disboxid 980 
NEFA®POX-Farbpaste. Consumul depin-
de de calitatea antiderapantă dorită, con-
form tabelului alăturat. 
Strat de mortar: 
Pardoseala se grunduieşte conform de-
scrierilor de la „Strat de grund”. 
Se realizează mortarul din 

Disboxid 963 
EP-Multi 1 parte greutate 
Disboxid 946 
Mörtelquarz 10 părţi greutate 

Nisipul de mortar se introduce într-un mi-
xer şi liantul amestecat se introduce în 
mixer în timpul funcţionării acestuia şi se 
omogenizează bine timp de 3 minute. 
Mortarul se aplică ud-pe-ud pe stratul 
proaspăt de grund sau pe suprafaţa de 
grund deja întărită şi presărată, se pre-
sează şi ulterior se netezeşte cu un fier de 
glet din plastic sau din oţel inoxidabil. 
Grosimea straturilor de mortar se stabileş-
te cu ajutorul lerelor.  
Pentru obţinerea suprafeţelor etanşe sau 
antiderapante, stratul se sigilează conform 
descrierii de la punctul 2.  
Înainte de o eventuală prelucrare supli-
mentară a mortarului, acesta trebuie 
grunduit, respectiv trebuiesc umplute porii 
cu Disboxid 963 EP-Multi cu adaos de 
cca. 2% greutate Disboxid 952 Stellmittel. 
   
 

Prelucrare: 

* Aceste sunt nişte recomandări. Mărimea dinţilor depinde de rezistenţa la uzură a racletei, temperatură, 
gradul de umplere şi proprietăţile suportului. Valorile exacte se stabilesc prin efectuarea unor încercări la 
faţa locului. 



Consum: 
Strat de grund** cca. 200-400 g/m2 

Sigilare** cca. 250-350 g/m2 pe 
strat 

Masă de şpaclu 
pentru suporturi unifor-
me, uşor rugoase: 
Disboxid 963 EP-Multi 
Disboxid 942 Mischquarz 

 
 
 
cca. 660 g/mm/m2 

cca. 1.000 g/mm/m2 

pentru suporturi neuni-
forme, rugoase: 
Disboxid 963 EP-Multi 
Disboxid 942 Mischquarz 
Disboxid 943 
Einstreuquarz 

 
 
cca. 660 g/mm/m2 

cca. 500 g/mm/m2 
 
cca. 500 g/mm/m2 

Strat structurat** 
Disboxid 963 EP-Multi 
Disboxid 952 Stellmittel 

 
cca. 500-600 g/m2 

cca. 15-18 g/m2 

Mortar autonivelant** 
Grosime 1 mm 
Disboxid 963 EP-Multi 
Quarzsand Geba 

 
 
cca. 900 g/mm/m2 

cca. 360 g/mm/m2 

Grosime 1,5-3 mm 
Disboxid 963 EP-Multi 
Disboxid 942 Mischquarz 

 
cca. 900 g/mm/m2 

cca. 900-1.350 
g/mm/m2 

Pentru aspect pretenţios 
Disboxid 963 EP-Multi 
Disboxid 942 Mischquarz 
Quarzsand Geba 

 
cca. 900 g/mm/m2 

cca. 450 g/mm/m2 

cca. 450 g/mm/m2 

Grosime > 3 mm 
Disboxid 963 EP-Multi 
Disboxid 942 Mischquarz 

 
cca. 900 g/mm/m2 

cca. 1.350 g/mm/m2 

Mortar presărat** 
Grosime 2 mm 
Disboxid 963 EP-Multi 
Disboxid 942 Mörtelquarz 

 
 
cca. 900 g/mm/m2 

cca. 1350 g/mm/m2 

Presărare 

Disboxid 943/944 
Einstreuquarz 

 
 
cca. 5-6 kg/m2 

Sigilare antiderapantă* 

Disboxid 963 EP-Multi 

 
cca. 500-800 g/m2 

Mortare/Scafe** 
Disboxid 963 EP-Multi 
Disboxid 946 Mörtelquarz 

 
cca. 190 g/mm/m2 

cca. 1,9 kg/mm/m2 

*Valorile exacte ale consumului se stabi-
lesc prin efectuarea unor mostre la faţa 
locului. 
** Adaos de pigment: La 25 kg de liant se adaugă 
un tub la 800 g de Disboxid 980 NEFA

®
POX-

Farbpaste. Sunt posibile diferenţe de nuanţă de la 
stratul de grund datorită diferitelor materiale de 
umplere şi cantităţilor acestora.  

 
Timpi de aşteptare: 
Timpii de aşteptare între etapele de lucru 
trebuiesc să fie de min. 8 ore şi max. 24 
ore, la +20°C. În cazul timpilor mai lungi 
de aşteptare, trebuie şlefuită suprafaţa în 
prealabil înaintea aplicării noulul strat, în 
cazul în care acesta nu a fost presărat. 
Intervalul de timp dat se scurtează în ca-
zul temperaturilor înalte şi se prelungeşte 
în cazul temperaturilor scăzute. 
 
Temperatura de prelucrare: 
Temperatura materialului, suportului şi a 
aerului trebuie să fie de min. +10°C şi 
max. +30°C. Umiditatea relativă a aerului 
nu are voie să depăşească 80%. Tempe-
ratura suportului trebuie să fie întotdeauna 
cu 3°C mai mare decât temperaturea 
punctului de rouă. 

Timp de uscare: 
Poate fi mers pe vopsitorie după cca. 8 
ore la +20°C şi 60% umiditate relativă a 
aerului, poate fi solicitat mecanic după 
cca. 3 zile şi este întărit integral după cca. 
7 zile. La temperaturile scăzute timpii de 
uscare se prelungesc.  
Se va proteja suprafaţa pe durata întăririi 
(cca. 8 ore la temperatura de +20°C) de 
umezeală, în caz contrar pot apărea de-
fecte pe suprafaţă şi probleme de aderen-
ţă. 
 
Curăţarea uneltelor:   
Uneltele se curăţă imediat după utilizare 
sau în cazul pauzelor mai lungi de lucru, 
cu Disboxid 419 Verdünner. 

 
Avize: 
1-1177 Aprecierea din p. d. v. al directi-

velor alimentare 
 Hygiene-Institut, Gelsenkirchen 
1-1183 Verificarea calităţilor antidera-

pante R12 V6  
 Institutul sindicatului profesional 

St. Augustin 
1-1184 Verificarea calităţilor antidera-

pante R12 V8  
 Institutul sindicatului profesional 

St. Augustin 
1-1194 Verificarea posibilităţii de deco-

ntaminare conf. DIN 25415, cap. 
1 

 Universitatea de specialitate, 
Aachen 

1-1197  Verificarea comportamentului în 
caz de incendiu cf. DIN EN 
13501 Cfl-s1 
Institutul de verificare Hoch, 
Faldungen 

 
Curăţare şi întreţinere 
Se vor respecta indicaţiile generale 
Disbon pentru curăţarea şi întreţinerea 
pardoselilor. 
 
Indicaţii de pericol şi sfaturi de securi-
tate (valabil la data imprimării). 
Produs destinat numai aplicării profesio-
nale. 
Masa de bază: Este iritant în cazul contac-
tului cu ochii sau pielea. Are efect toxic 
asupra organismelor acvatice, poate avea 
efect dăunător pe termen lung în cazul 
deversării în ape. Se va evita contactul cu 
pielea. La contactul cu ochii se va spăla 
imediat cu multă apă şi se cere sfatul me-
dicului. În cazul contactului cu pielea se 
spală bine cu multă apă şi săpun. A nu se 
deversa în canalizare, ape sau sol. Se va 
purta echipament corespunzător de pro-
tecţie (mănuşi, ochelari şi mască de pro-
tecţie) la aplicarea produsului. Produsul se 
utilizaeză numai în zone bine aerisite. 
Conţine legături epoxidice. A se respecta 
indicaţiile producătorului (vezi fişa tehnică 
de securitate). 
Întăritor: Are efect dăunător sănătăţii în 
cazul inhalării, îngerării şi contactului cu 
pielea. Poate cauza iritaţii. Este posibilă 
formarea sensibilităţii în urma contactului 
repetat cu pielea. Se depozitează bine 
etanşat, inaccesibil copiilor. La contactul 
cu ochii se va spăla imediat cu multă apă 
şi se cere sfatul medicului. Se va purta 
echipament corespunzător de protecţie 
(mănuşi, ochelari şi mască de protecţie) la 
aplicarea produsului. În caz de accident 
sau al deteriorării stării de sănătate, se va 
cere imediat ajutorul medicului (se va 
arăta eticheta dacă este posibil). Produsul 
se utilizaeză numai în zone bine aerisite.  
 
Dezafectare: 
Numai ambalajul gol poate fi dat spre 
reciclare.  
Resturile de material: se amestecă masa 
cu întăritorul, se lasă să s eîntărească şi 
se dezafectează ca resturi de vopsele. 
 
Valori-limită admise de UE pentru con-
ţinutul COV al acestui produs (categoria 
A/j):  
500 g/l (2010). 
Acest produs conţine max. 300 g/l COV. 
 
Cod de dezafeczare: RE 1 
 
 

Indicaţii: 



Indicaţii suplimentare: 
Vezi fişa tehnică de securitate. 
La prelucrarea materialului trebuiesc res-
pectate indicaţiile de prelucrare Disbon 
pentru protecţia clădirilor. 
 
Marcajul CE DIN EN 13813: 
Normativul DIN EN 13813 „Mortare de 
şapă, mase de şapă – proprietăţi şi cerin-
ţe” stabileşte cerinţele asupra mortarelor 
de şapă, care se utilizează la acoperire 
pardoselilor interioare. Această normă 
conţine şi acoperirile şi sigilările pe bază 
de răşini sintetice.  
 
Produsele care corespund normei mai sus 
numite, sunt prvăzute cu marcajul CE. 
Marcarea se efectuează pe ambalaj şi 
într+un document adecvat marcajului CE, 
ce poate fi accesat pe internet pe 
www.caparol.de.  
 
Suport tehnic: 
În acest document nu pot fi prezentate 
toate suporturile şi acoperirile întâlnite în 
practică. În cazul în care se prelucrează 
straturi suport, care nu sunt prezentate în 
această fişă tehnică, este necesară să 
luaţi legătura cu departamentul tehnic. Vă 
stăm la dispoziţie să vă ajutăm cu sfaturi 
detaliate şi specifice cazului Dvs. individu-
al. 
 
Serviciul suport clienţi: 

 0800.800.600 

e-mail: tehnic@caparol.ro 
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Această informaţie tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoştinţe tehnice şi a experienţei noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport şi a condiţiilor 
de aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice, pe propria răspundere, compatibilitatea produsului cu destinaţia utilizării şi cu condiţiile individuale de 
aplicare. În cazul apariţiei unei ediţii mai noi, acest document îşi pierde valabilitatea. 
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