
Technická informace  
 
 

Disboxan 450 
 
 
Ochranný nát�r na fasády (Fassadenschutz) 
  
-  Koncentrát na hydrofobiza�ní impregnaci fasád z kab�incového zdiva, z vápenopískových 

cihel, pískovce, betonu, z um�lého kamene i minerálních omítek a nát�r�. 
 
 
 

Popis výrobku  
 
Ú�el použití:  
-  na hydrofobiza�ní 

impregnaci nasákavých 
minerálních st�nových 
ploch 

-  na hydrofobiza�ní 
základní nát�r a na 
zvýšení odolnosti proti 
mrazu a rozmrazovacím 
solím pod nát�ry  

Materiál netvo�í film. 
Nát�rem se nedosáhne 
zpevn�ní k�ehkých nebo 
zv�tralých povrch�. 
 
Vlastnosti materiálu: 
- míchá se jednoduše s 

vodou 
- ekologický a s 

minimálním zápachem 
- snižuje nasákavost 
- zvýšení odolnosti proti 

mrazu a rozmrazovacím 
solím 

- minimalizuje výskyt �as a 
mech�, skvrn v d�sledku 
vlhkosti a výkv�t� 
r�zných látek 

- netvo�í film 
- difuzní 
- odolný proti alkáliím a UV 

zá�ení 
- rychleschnoucí  
- lze p�ekrývat ochrannými 

vrstvami materiál� �ady 
Disbocret 

- Ve spojení s barvou na 
beton Disbocret 515 
kontrolován podle 
p�edpis� TL/TP OS-B 
sm�rnic ZTV SIB 90. K 
dispozici je všeobecné 

osv�d�ení o kontrole od 
stavebního dozoru. 

 
Materiálová báze: 
mikroemulze ze silan� a 
oligomerních alkoxysiloxan� 
 
Velikost nádob: 
kanystr 5 l 
kanystr 1 l 
 
Barevný odstín:  
transparentní 
 
Skladování: 
V chladném, suchém a 
nemrazivém prost�edí. 
Originální uzav�ené nádoby 
jsou stabilní p�i skladování 
minimáln� 12 m�síc�.  
Neskladujte na slunci a p�i 
teplotách nad 30°C nebo 
pod -20°C. 
 
Technická data: 
Hustota:  cca 1,0 g/cm3  
 
 

Zpracování 
 
Vhodné podklady 
Kab�incové zdivo, 
vápenopískové cihly, 
pískovec, beton, um�lý 
kámen, cementové a 
vápenné omítky i nasákavé 
minerální nát�ry. Na 
sv�tlých podkladech m�že 
dojít ke ztmavnutí 
barevného odstínu. Podklad 
musí být �istý, odolný proti 
mrazu a zbavený cizorodých 
látek. Je nutno vylou�it 
prostup vlhkosti ze spodních 

vrstev trhlinami, spárami, 
hrubými póry atd. 
 
Úprava podkladu 
Podklad upravte vhodnými 
metodami tak, aby byl 
zbaven uvoln�ných �ástí a 
odpuzujících látek. U 
následných povrchových 
úprav dbejte na to, aby byl 
podklad dostate�n� nosný. 
 
P�íprava 
1 hmotnostní díl koncentrátu 
smíchejte s 9 hmotnostními 
díly �isté pitné vody. 
Rozmíchejte jen tolik 
materiálu, kolik lze 
zpracovat b�hem 12 hodin. 
 
Postup nanášení 
Rozmíchaný materiál 
nanášejte natíráním 
(št�tkou), poléváním nebo 
st�íkáním (nap�. pístovým 
�erpadlem od firmy Keller, 
Gloria-Gartenspritze nebo 
SATA Druckkessel-
Spritzgerät). Lze st�íkat i 
metodou airless se 
sníženým tlakem. Podle 
nasákavosti podkladu 
nanášejte n�kolikrát, 
nejmén� však dvakrát nebo 
u betonu bez následného 
nát�ru t�ikrát syt� v 
dostate�ném množství 
(rovnou do mokré vrstvy). 
 
Upozorn�ní: Okna a ostatní 
sou�ásti stavby zakryjte. 
Zne�ist�ná místa okamžit� 
omyjte, jinak vzniknou 
skvrny, které nelze odstranit. 
Hutné podkladové materiály 



jako kab�inec, vymývaný 
beton atd. omyjte asi 2 
hodiny po impregnaci vodou 
(mokrým hadrem, houbou). 
Jestliže se materiál použije 
jako hydrofobiza�ní 
impregnace na beton v 
systému ochrany povrchu 
OS-B, musí se koncentrát 
z�edit pitnou vodou v 
pom�ru 1: 4. 
 
Spot�eba 
Impregnace nebo základní 
nát�r (koncentrát) cca 20 - 
40 ml/m2 (= cca 200 - 400 
ml namíchaného materiálu) 
na každý nát�r v závislosti 
na nasákavosti podkladu. 
 
Teplota p�i zpracování: 
Teplota materiálu, okolního 
vzduchu a podkladu 
minimáln� 5°C, maximáln� 
30°C. 
 
Doba vysychání 
P�i 20°C a 60 % relativní 
vlhkosti lze nát�r vystavit 
p�sobení dešt� cca za 4 
hodin, cca za 24 hodin je 
možné ho p�etírat. 
 
 
�ist�ní pracovního ná�adí 
Okamžit� po použití vodou. 
 

Instrukce  
Bezpe�nostní instrukce a 
doporu�ení (platnost v 
dob� vydání): 
Dráždivý. 
Ho�lavý. Nebezpe�í 
vážného poškození o�í. 
Škodlivý pro vodní 
organismy, m�že vyvolat 
dlouhodobé nep�íznivé 
ú�inky ve vodním prost�edí. 
Uchovávejte mimo dosah 
d�tí. Uchovávejte obal t�sn� 
uzav�ený, na dob�e 
v�traném míst�. 
Nevdechujte pary/aerosoly. 
P�i zasažení o�í okamžit� 
d�kladn� vypláchn�te vodou 
a vyhledejte léka�skou 
pomoc. Nevylévejte do 
kanalizace. Používejte 
osobní ochranné prost�edky 
pro o�i a obli�ej. V p�ípad� 
nehody, nebo necítíte-li se 
dob�e, okamžit� vyhledejte 
léka�skou pomoc (je-li 
možno, ukažte toto 
ozna�ení). Používejte pouze 
v dob�e v�traných 
prostorách. 
Materiál smíchaný s 
vodou není ho�lavý a 
nebezpe�í vážného 
poškození o�í již nehrozí, 
roztok však dráždí o�i. 
 
 
 
 
 
 

Likvidace: 
Na recyklaci odevzdávejte 
pouze beze zbytku 
vyprázdn�né nádoby. 
Zbytky materiálu: Odpadní 
barvy a laky obsahující 
organická rozpoušt�dla 
nebo jiné nebezpe�né látky 
(kod 08 01 11). 
Zne�ištené obaly: Obaly 
obsahující zbytky 
nebezpe�ných látek nebo 
obaly t�mito látkami 
zne�išt�né (kod 15 01 10). 
 
Podrobn�jší údaje: 
Vizte bezpe�nostní listy. 
 
Technické poradenství 
V tomto tiskopisu není 
možné pojednávat o 
veškerých podkladech, které 
se vyskytují v praxi, a o 
technických postupech 
natírání t�chto podklad�. 
Pokud by se pracovalo s 
podklady, které nejsou 
uvedeny v této technické 
informaci, bude nutné 
provést konzultaci s námi 
nebo s našimi pracovníky 
služeb zákazník�m. Jsme 
ochotni Vám kdykoli 
poskytnout detailní rady k 
daným objekt�m. 
 
Servisní st�edisko: 
tel. 387 203 402 
fax 387 203 422 
e-mail: 
cbudejovice@caparol.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická informace - vydání: srpen 2008 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tato technická informace byla sestavena na základ� nejnov�jšího stupn� techniky a našich zkušeností. S 
ohledem na množství podkladových materiál� a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude 
zbaven své povinnosti odborn� a �emesln� správn� vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpov�dnost, zda jsou 
vhodné k plánovanému ú�elu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou 
platnost. 


