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ACOPERIRI DISBON REZISTENTE LA
ÎNCĂRCĂRI MECANICE
PROTECŢIA PARDOSELILOR MINERALE CU RĂŞINI EPOXIDICE

– sisteme de pardoseli rezistente pentru domeniul privat

Disbon 400 BodenFinish 

Vopsea de dispersie monocomponentă, rezistentă la zgâriere, pentru pardoseli cu trafic 
pietonal la interior şi exterior. Uşor de aplicat (cu rola, bidineaua sau cu aparate airless), cu 
uscare rapidă, elastică, rezistentă la detergenţi casnici şi la uleiuri. Nuanţabilă în sistemul 
ColorExpress în peste 28.000 de culori; poate fi decorată şi cu chipsuri multicolore. Nu 
se aplică în zone cu acumulare de apă sau cu umezeală de durată. Se pretează şi pentru 
rezervoare de colectare a uleiurilor.

INTERIOR EXTERIOR

Grund: Disbon 400 BodenFinish diluat cu 30% apă Grund: Caparol Grundierkonzentrat LF, diluat 1:2 cu apă.

Opţional: În cazul în care se doreşte, se poate orna stratul proaspăt cu 
Disboxid 948 Color-Chips
Lac antiderapant:  După uscare, se aplică un strat de Disbon 405 
Klarsiegel, cu adaos de 3% Disbon 947 Slidestop
Lac neted:  După uscare, se aplică un strat de Disbon 405 Klarsiegel

Opţional: În cazul în care se doreşte, se poate orna stratul proaspăt cu Disboxid 948 
Color-Chips
Lac antiderapant: După uscare, se aplică un strat de Disbothan 446 PU-Klarschicht cu 
adaos de 3-5% Disboxid 942 Mischquarz şi 5-10% Disbocolor 499 Verdunner
Lac neted: După uscare, se aplică un strat de Disbothan 446 PU-Klarschicht

Componenţa sistemului: diverse variante de aplicare a  materialului 
Disbon 400 BodenFinish

TOPFLOOR 

Simplu şi ieftin, pentru pardoseli în mediu privat

Un adevărat multitalent Disbon 404 Acryl-Siegel
Vopsea de pardoseală pe bază de dispersie polimer-metacrilică, întărită cu Teflon®. Pentru 
protecţia pardoselilor minerale la interior şi exterior: uşor de aplicat (cu rola, bidineaua sau 
cu aparate airless), se usucă repede. Rezistentă la impurităţi şi la zgâriere, este uşor de 
curăţat. Nuanţabilă în sistemul ColorExpress în peste 28.000 de culori; poate fi decorată 
şi cu chipsuri multicolore. Nu se aplică în zone cu acumulare de apă sau cu umezeală de 
durată. Se pretează şi pentru rezervoare de colectare a uleiurilor.

Protecţie pentru solicitări crescute
Disbopox 442 Garagen-Siegel 

Disboxid 442 Garagen-Siegel este o răşină epoxidică bicomponentă, întărită cu 
Teflon®. Este uşor de aplicat (cu rola, bidineaua sau prin pulverizare), se usucă 
repede. Are capacitate de difuziune, e rezistentă la zgâriere şi la substanţe ca 
ulei, sare, benzină, cauciuc, etc., fiind uşor de curăţat. Este recomandată pentru 
garaje, pivniţe, spălătorii. Nuanţabilă în sistemul ColorExpress în peste 25.000 
de culori, poate fi decorată şi cu chipsuri multicolore.

Grund: În cazul suporturilor vechi, puternic absorbante:   Disbopox 443 EP-Imprägnierung
În cazul suporturilor  noi, normal absorbante:   Disboxid 442 Garagen-Siegel, diluat cu 
5-10% apă

Strat Final: Disboxid 442 Garagen-Siegel (2 straturi)

Opţional: În cazul în care se doreşte, se poate orna stratul proaspăt cu Disboxid 948 Color-Chips
După uscare, se aplică un strat de lac PU-Aquasiegel 458 (eventual amestecat cu 3% Disbon 
947 Slidestop – antiderapant)

INTERIOR EXTERIOR

Grund: Disbon 404 Acryl-Siegel Grund: Caparol Grundierkonzentrat LF, diluat 1:2 cu apă.

Strat Final: Disboxid 404 Acryl-Siegel (2 straturi)
Opţional: Se poate orna stratul proaspăt cu Disboxid 948 Color-Chips
Lac neted: După uscare, se aplică un strat de Disbon 405 Klarsiegel
Lac antiderapant: După uscare, se aplică un strat de 405 Klarsiegel cu 
adaos de 3% Disbon 947 Slidestop

Strat Final: Disboxid 404 Acryl-Siegel (2 straturi)
Opţional: Se poate orna stratul proaspăt cu Disboxid 948 Color-Chips
Lac neted: După uscare, se aplică un strat de Disbothan 446 PU-Klarschicht
Lac antiderapant: După uscare, se aplică un strat de Disbothan 446 PU-Klarschicht cu 
adaos de 3-5% Disboxid 942 Mischquarz şi 5-10% Disbocolor 499 Verdunner

NOTĂ: La toate pardoselile epoxidice, în 
funcţie de granulaţia nisipului de cuarţ folosit, 
se pot obţine diferite grade antiderapante: 
Disboxid 942 Mischquarz = 0,01 - 0,4 mm  
Disboxid 943 Einstreuquarz = 0,4 - 0,8 mm 
Disboxid 944 Einstreuquarz = 0,7 - 1,2 mm
ATENŢIE: Sistemele prezentate aici au un 
caracter general, informativ: Consultaţi fişele 
tehnice înainte de ofertări !

Mers Circulaţie Lovire - şlefuire

* Încărcare mică Frecvenţă mică Ocazional, cu încărcătură mică Deplasare ocazională cu bunuri uşoare

** Încărcare medie Frecvenţă mică 
până la medie

Pneuri moi, încărcare până la 
2 t/axă

Deplasare de bunuri uşoare

*** Încărcare mare Frecvenţă mare Pneuri moi, încărcare max. 5 t/axă, 
penuri tari - încărcare max. 0,6 t/axă

Deplasarea şi aşezarea bunurilor cu 
greutate medie

**** Încărcare extremă Frecvenţă mare Pneuri moi, încărcare max. 5 t/axă, 
penuri tari - încărcare max. 0,6 t/axă

Aşezarea şi împingerea bunurilor cu 
greutate mare

Clasificarea gradului de rezistenţă la încărcări mecanice

Efect optic deosebit, pentru pardoseli rezistente la trafic Disboxid Multicolor System
Sistem decorativ pe bază de materiale autonivelante, pentru interior sau exterior. 
Disponibil în 5 tonuri de Naturstein, respectiv 8  tonuri de ColorLine. Rezultă suprafeţe 
cu aspect rafinat în interioare reprezentative cum ar fi un foaier de hotel,  o discotecă, 
un bar, un show-room sau balcoane şi terase la exterior.

Componenţa sistemului: diverse variante de aplicare a  sistemului 
Disboxid Multicolor

Interior Exterior

Grund: Disboxid 462 EP-Siegel Grund: Disboxid 433 EP-Grund BF

Strat  intermediar: Şapă formată din Disboxid 464 EP-Decksiegel în amestec 
de 2:1 cu Disboxid 942 Mischquarz

Strat  intermediar autonivelant: Şapă formată din Disboxid 448 Elastikschicht

Strat  decorativ: Disboxid 957 Multicolor-Chips, suflate cu aparate specifice Strat  decorativ: Disboxid 957 Multicolor-Chips, suflate cu aparate specifice

Strat final: 
Lac neted:  După uscare, se aplică un strat de Disbon 437 EP-Klarsiegel 
Lac antiderapant: După uscare, se aplică un strat de Disbon 437 EP-Klarsiegel, 
cu adaos de 2% Disboxid 942 Mischquarz şi 3% Disbocolor 499 Verduner.

Strat final: 
Lac neted: După uscare, se aplică un strat de Disbothan  446 PU-Klarschicht 
În cazul în care se doreşte o suprafaţă antiderapantă,  se mai aplică un strat de  
Disbothan  446 PU-Klarschicht , cu adaos de 3-5% Disboxid 942 Mischquarz  şi  
5-10% Disbocolor 499 Verduner.

Disboxid Stonecolor System
Este un sistem ce combină în mod unic materiale epoxidice autonivelante cu pietricele 
colorate. Rezultă pardoseli industriale cu capacitate de difuzie, rezistente la încărcări 
mecanice şi la zgâriere pentru hale din complexe expoziţonale, garaje, hale industriale 
la interior, sau straturi elastice, ce acoperă fisurile şi etanşează balcoanele şi terasele 
la exterior.

Componenţa sistemului: diverse variante de aplicare a  sistemului 
Disboxid Stonecolor

Interior Exterior

Grund: Disboxid 453 Verlaufschicht Grund: Disboxid 433 EP-Grund BF, presărat cu  Disboxid 942 Mischquarz

Strat  intermediar: Şapă formată din  Disboxid 453 Verlaufschicht în amestec de 
5:1 cu Disboxid 942 Mischquarz

Strat  intermediar autonivelant: Şapă formată din Disboxid 448 
Elastikschicht în amestec de 5:1 cu Disboxid 942 Mischquarz

Strat  decorativ: Disboxid 958 Stonecolor, suflate cu aparate specifice Strat  decorativ: Disboxid 958 Stonecolor, suflate cu aparate specifice

Strat final: PU-Aquasiegel 458 Strat final: PU-Aquasiegel 458

Disboxid ArteFloor System
Pentru ornarea decorativă a pardoselilor în interioare reprezentative: săli de primire, 
show-room-uri, saloane, discoteci. Lazura este nuanţabilă în sistemul ColorExpress 
în peste 150 de nuanţe din colecţia 3D-System. Sistemul are o bună rezistenţă la 
substanţe chimice, e rezistent la zgâriere, la solicitări mecanice mici.

Componenţa sistemului: diverse variante de aplicare a  sistemului 
Disboxid ArteFloor

Grund: Disbopox 443 EP-Imprägnierung

Strat Final: Disbopox 447 Wasserepoxid în amestec cu 5-10% Disboxid 942 Mischquarz

Strat decorativ: Capadecor Arte-Lasur

Strat Final  - neted lucios: După  uscarea lazurii  se aplică Disbon  437 EP-Klarsiegel 
 - în cazul în care se doreşte o suprafaţă antiderapantă lucioasă,  se mai aplică un strat de  Disbon  437 EP-Klarsiegel, cu adaos de cca. 2% Disboxid 942 
   Mischquarz  şi  3% Disbocolor 499 Verduner.
 - în cazul în care se doreşte o suprafaţă transparentă, mată,  se mai aplică un strat lac PU-Aquasiegel 458

Componenţa sistemului: diverse variante de aplicare a materialului 
Disbon 404 Acryl-Siegel
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DAW BENÞA România
Sediul central
Sâncraiu de Mureş
Str. Principală nr. 201
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522 
E-mail: office@caparol.ro

www.caparol.ro

Reprezentanţa Comercială 
Bucureºti Titulescu
Şos. Titulescu 121, Sect. 1, 
Tel./fax: 021-223.29.66 
E-mail: officebuc@caparol.ro

Reprezentanţa Comercială 
Bucureºti Decebal
B-dul Decebal 9, Bl. S13, Sect. 3
Tel.: 0742-084.167
E-mail: magdecebal@caparol.ro

Reprezentanţa Comercială 
Bucureºti Cotroceni
Şos. Cotroceni 8A, Sect. 6
Tel.: 021-222.97.15
E-mail: magcotroceni@caparol.ro

Centrul de Training ºi Vânzare 
CAPAROL
Tg. Mureº, Str. ªt. cel Mare 37
Tel./Fax: 0265-264.349
E-mail: centrulcaparol@caparol.ro

Showroom BACĂU
Str. Banca Naţională nr. 29 
Tel./Fax: 0234-511.002, 
E-mail: office@caparol.ro


