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Disbon 404 ELF – soluția universală pentru aproape orice pardoseală,
la interior și exterior
Durabilă, creativă, mediu sănătos. Cu Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel, Caparol vă oferă un
produs de top cu un caracter ecologic (fără emisii și fără solvenți).
O soluție completă – mono-componentă, cu un spectru larg de
utilizare: de la spații de subsol până la suporturi din MDF (panouri
de izolație termică cașerate cu MDF, utilizate la pardoselile din
mansarde), poate fi utilizată inclusiv și în camerele pentru copii,
datorită lipsei emisiilor. Între avantaje se numără rezistența
deosebită la utilizare precum și o curățare ușoară. Toate aceste
caracteristici, împreună cu formula foarte elastică, rezistentă la
raze UV și intemperii recomandă acest produs pe bază de
dispersie metacrilică, îmbunătățită cu poliuretan, la o utilizare
sigură și de durată atât la interior cât și la exterior.
Disponibilă într-o mare varietate de ambalaje, astfel se acoperă toate lucrările cu diverse dimensiuni:
◼ Standard: Găleată din plastic, la 2,5 L, 5 L, 12,5 L.
◼ ColorExpress: Găleată din plastic, la 2,5 L, 7,5 L, 12,5 L.
Avantaje:
◼
◼
◼
◼
◼
◼

cu emisii reduse, fără solvenți și plastifianți (ELF) – soluție sănătoasă, fără riscuri pentru utilizatori;
conformă cu criteriile AgBB - adecvată pentru treptele de calitate 1-4 ale DGNB;
îmbunătățită cu poliuretan – rezistență mecanică sporită;
cu rezistență la radiații UV și intemperii, elastică – astfel poate fi utilizată și la exterior;
curățare facilă;
cu rezistență foarte bună la uzură;
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Aplicare:
◼ Material mono-component – astfel nu există raport de amestec, timp de prelucrabilitate (timp de
găleată) – toate aceste avantaje se traduc într-o aplicare facilă;
◼ Materialul este gata preparat pentru utilizare (se omogenizează scurt înainte de aplicare);
◼ Poate fi utilizată atât pe suporturi minerale cum ar fi beton, șape, tencuieli, zidării și suprafețe de
pardoseală cu finisaje vechi aderente, fără conținut de plastifianți (la interior și exterior), cât și pe asfalt
(minim clasa de duritate IC 15 – la interior);
◼ Timpi de așteptare între straturi de numai 5 ore la +20°C – tot sistemul poate fi aplicat într-o singură
zi;
Compoziția straturilor:
A Grund
Disbon 404, diluat cu 30 % apă (la interior),
C

sau CapaSol (la exterior)
B
A
B Strat intermediar
Disbon 404, nediluat
C Strat final
Disbon 404, nediluat (opțional, decorat cu fulgi DisboADD 8255)

Pentru detalii cu privire la aplicarea pe suporturi fisurate, consultați fișa tehnică a produsului disponibilă
pe www.caparol.ro.
Soluția Disbon 404 ELF, pe lângă avantajele oferite de lipsa emisiilor și solvenților din compoziție (ELF),
poate fi nuanțată pe sistemele de colorare computerizată ColorExpress.

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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