
Rezistență mecanică și 
chimică bună 

Utilizare ușoară  

Certificată cu privire la  
compatibilitatea cu lacuri  

Curățare ușoară  

Multiple culori
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DisboPOX 475 SL
Sistem epoxidic bi-component și autonivelant, total solid și fără conținut de alchilfenol,  
soluția economică și universală

www.caparol.ro



DisboPOX 475 SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung
Sistem bi-component epoxidic, total solid și fără conținut de alchilfenol, soluția economică și universală

Produsul DisboPOX 475 SL este un talent multivalent. Dispune de multiple utilizări și este adecvat în special pentru pardoseli 
minerale cu solicitări mecanice medii spre înalte (de ex. hale de producție). Este aproape fără miros, astfel poate fi aplicat 
fără oprirea procesului de producție. Este recomandat în special pentru industria producătoare de automobile, sau pentru 
furnizorii de piese auto, datorită compatibilității sale cu lacurile. Avantaj suplimentar: produsul este disponibil în multiple nuanțe.

Aproape fără miros 
pentru o aplicare fără oprirea producției

Rezistență mecanică și chimică ridicată 
pentru o durată lungă de viață

Aplicare foarte ușoară  
(nivelare, eliminare bule)
pentru o utilizare eficientă

Curățare ușoară 
pentru costuri de întreținere reduse

Fără conținut de substanțe cu efect 
negativ asupra peliculei de lac 
pentru utilizarea în domeniul 
industriei auto

Avantaje

Datele tehnice ale produsului

Grad de antiderapanță R9, 
R10, R12 și R13  

Certificată în Germania 
pentru utilizarea în domeniul 
alimentar

Nu interacționează cu lacurile

Certificări și avize
Ambalaj 10 kg, 30 kg

Depozitare Min. 12 luni, în ambalajul original, sigilat
Nuanțe 10 kg:

RAL 7030 Steingrau 
RAL 7032 Kieselgrau 
RAL 7035 Lichtgrau 
Nuanțe speciale, la cerere 

30 kg:  
RAL 7016 (Anthrazitgrau) 
RAL 7023 (Betongrau) 
RAL 7030 (Steingrau) 
RAL 7032 (Kieselgrau) 
RAL 7035 (Lichtgrau) 
RAL 7037 (Staubgrau) 
RAL 7038 (Achatgrau) 
RAL 7040 (Fenstergrau) 
RAL 7042 (Verkehrsgrau A)
RAL 7043 (Verkehrsgrau B)



Produsul DisboPOX 475 SL are o utilizare universală, atât ca și strat autonivelant cât și mortar presărat. Sistemul poate 
fi aplicat cu grade de antiderapanță de la R9 până la R13. Pentru accelerarea procesului de întărire și pentru reducerea 
perioadelor de repaus a pardoselilor, atât grundul cât și stratul final, pot fi aditivate cu acceleratorul DisboADD 903.
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Grund 
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung*

 

Strat final 
DisboPOX 475 SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung, 
aditivat cu 50 % DisboADD 941 
Quarzsandmischung 0,006-0,3 mm

Compoziția sistemului autonivelant:

A

B

C

Grund 
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung*
 
Strat presărat 
DisboPOX 475 SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung, 
presărat cu DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4-0,8 mm

Strat final 
DisboPOX 475 SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung,
roluit
*Alternativ: DisboPOX 420 E.MI PLUS 
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung 
DisboXID 461 2K-EP-Grundierung, vorgefüllt

Compoziția sistemului cu mortar presărat, cu grad de antiderapanță R12:



Sisteme de produse inovative 
pentru finisarea pardoselilor și repararea betoanelor
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