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Noutăţi în gama de produse DISBON
2013

Stimați parteneri,
Ca urmare a cercetării, dezvoltării respectiv perfecționării continue a produselor din
domeniul acoperirilor epoxidice de protecție pentru pardoseli, dorim sa vă informăm pe
această cale privind evoluția produselor din acest domeniu și să vă prezentăm cele mai
recente produse.

Disboxid 460 EP-Ground / Produs nou in gama de produse DISBON

Acest produs este o rășină epoxidică
bicomponentă, transparentă, cu reacție
rapidă, utilizabilă ca și grund sau masă
de șpaclu pe suprafețe de pardoseli
minerale.
Profităm de această ocazie și vă
prezentăm principalele avantaje ale
acestui nou produs. Poate fi aplicat ca și
grund sau ca și masă de șpaclu de
nivelare, dar se va folosi și ca liant pentru produsul Disboxid 946 Mörtelquarz la
prepararea mortarului epoxidic pentru realizarea de scafe sau pentru repararea golurilor
din pardoseli.
Disboxid 460 EP-Ground acoperă întreg domeniul de aplicare al vechiului produs
Disboxid 961 EP-Grund, care este scos din gamă și nu mai este disponibil.
Datorită vâscozității reduse, această rășină epoxidică 2K se remarcă prin capacitatea
ridicată de pătrundere în stratul suport. Datorită acestei proprietăți, acest produs poate fi
utilizat și pentru grunduirea straturilor suport slab absorbante, fără a avea probleme
ulterioare de aderență.
Timpul de găleată este de 30 minute, prin acesta facilitându-se o aplicare mult mai
sigură.
Timpul de așteptare între etapele de lucru este de numai 12 ore față de 16 ore cât
avea produsul înlocuit.
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Pe lângă toate acestea, produsul Disboxid 460 EP-Ground îndeplinește criteriile tot mai severe
a certificărilor din domeniul construcțiilor (din Germania) pentru un climat ambiental cât mai
sănătos, conform DGNB/LEED.

Nr.
material

Denumire

880336
Disboxid 460
EP-Ground
880335

880337
Disboxid 460
EP-Ground
880338

Ambalaj
Găleată metalică combinată
de 25 kg
Masa de bază de 17,5 kg
Întăritor de 7,5 kg

Ambalaj la butoi metalic de:
Masa de bază 210 kg
Întăritor 180 kg

Nr. EAN

Nuanţa

Ambalare/
Palet

4002381958167
Transparent

12 buc.
/ palet

4002381958150

4002381958174

Preţ [RON]*
1123.42 RON/
Recipient de 17,5 kg
481.46 RON/
Recipient de 7.5 kg

2 buc.
/ palet

7922.96 RON/
Butoi de 210 kg

2 buc.
/ palet

7755.63 RON/
Butoi de 180 kg

Transparent
4002381958181

*Prețurile specificate sunt prețuri de listă fără TVA.

Înainte de aplicare vă rugăm parcurgeți fișa tehnică a produsului de pe pagina noastră de
internet www.caparol.ro
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