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Ce este acest produs? 
•  Este o vopsea bicomponentă pe bază de 

răşină epoxidică diluabilă cu apă, pentru 
pardoseli minerale;

•  Este întărită cu fibră de carbon pentru o 
rezistență sporită;

Pentru ce spații este destinat?
•  Pentru pardoseli minerale din garaje 

private, saloane auto, beciuri, demisoluri, 
spălătorii, camere hobby, uscătorii etc. Disbopox 442 GaragenSiegel
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PRINCIPALELE CARACTERISTICI

EXEMPLE DE CONSTRUCȚII POSIBILE

• Produs bicomponent, ecologic, diluabil cu apă;
• Aplicare ușoară cu rola;
• Ușor de curățat;
• Rezistență foarte bună la frecare;
• Uzură redusă;
• Rezistență bună la substanțele chimice, la benzină, ulei 

de motor, săruri din topire;
• Rezistentă la penetrarea substanțelor plastifiante (nu 

rămân urme de anvelope);
• Nuanțabilă in cca.2300 nuanțe de culori;
• Cu emisii reduse, verificată și monitorizată de către TÜV.

• În funcție de gradul de absorbție a stratului 
suport se va aplica grundul aferent. Aplicarea se 
va face cu o perie de sigilare sau cu rola.

• După uscarea grundului, peste acesta se va aplica 
cel puțin două straturi nediluate din produsul 
Disbopox 442 GaragenSiegel. Aplicarea se va 
face cu rola.

• După cca. 3 zile de la aplicarea stratului final, 
suprafața poate fi ușor solicitată mecanic.

• După aplicarea ultimului strat de Disbopox 442 
GaragenSiegel, în stratul încă proaspăt, se vor 
presăra fulgii decorativi.

• Combinația de culori este la liberă alegere. 
Cantitatea de fulgi presărată poate varia în 
funcție de preferințe, însă se va evita presărarea 
foarte abundentă. Pentru presărare, suprafața 
poate fi accesată cu pantofii cu cuie.

• După presărarea fulgilor, suprafața astfel 
decorată se va sigila obligatoriu cu produsul 
Disbopur 458 PU-AquaSiegel.

CAPAROL

Club info tehnic
Nr. 6 / 27.10.2014

Suprafață de sigilare uzuală

Suprafață de sigilare decorativă

Grund
Straturi suport minerale, puternic absorbante:
Disbopox 443 EP-Imprägnierung
Straturi suport minerale, slab absorbante;
şape din asfalt dur
Disbopox 442 GaragenSiegel
1 x cca. 200 g/m²,     
diluat cu 5-10 % apă

Sigilare
Disbopox 442 GaragenSiegel
min. 2 x cca. 230-250 g/m²/strat nediluat

Grund
Disbopox 443 EP-Imprägnierung
1 x cca. 200 g/m²

Sigilare
Disbopox 442 GaragenSiegel
2 x cca. 230-250 g/m²/strat nediluat

Presărare cu fulgi decorativi
Disboxid 948 Color-Chips, cca. 30 g/m²

Sigilare transparentă netedă 
Disbopur 458 PU-AquaSiegel, cca. 80-120 g/m²


