
Technická informace 
 
 

Disboxid 448 
 
Elastická vrstva (Elastikschicht) 
  
-  Pigmentovaný elastický dvojsložkový nát�r na bázi epoxidové prysky�ice a polyuretanu na 

balkóny, terasy a do podloubí - s malým obsahem rozpoušt�dla. 
 
 

Popis výrobku  
 
Ú�el použití:  
-  nát�r na minerální a 

keramické podlahové 
plochy ve vn�jších 
prostorech, jako nap�. na 
balkónech, terasách a v 
podloubích 

-  pomocný nát�r v 
systémech Disboxid 
Multicolor a Stonecolor - 
do vn�jších prostor� 

 
Vlastnosti materiálu: 
- elastický, schopnost 

vypl�ování trhlin 
- odolný proti 

pov�trnostním vliv�m 
- snáší dlouhodobé 

zatížení vlhkostí  
- odolný proti 

mechanickému 
namáhání 

- jako alternativní izolace 
pod dlažbu 

 
Materiálová báze: 
sm�s dvojsložkové 
epoxidové prysky�ice a 
polyuretanu, s malým 
obsahem rozpoušt�dla 
 
Velikost nádob: 
10 kg kombinovaná nádoba 
  3 kg kombinovaná nádoba 
 
Barevné odstíny:  
10 kg nádoba: k�emenná 
še�, st�edn� šedá, 
šedobéžová 
3 kg nádoba: k�emenná 
še� 
Zvláštní barevné odstíny na 
požádání. 

Lze natónovat i exkluzivní 
barevné provedení v 32 
odstínech barevné kolekce 
Disbon. 
V d�sledku pov�trnostních 
vliv� a ultrafialového zá�ení 
m�že docházet ke zm�nám 
barevného odstínu a k 
projev�m k�ídování. 
Organická barviva (nap�. 
káva, �ervené víno nebo 
listy) i r�zné chemikálie 
(nap�. dezinfek�ní 
prost�edky, kyseliny apod.) 
mohou zp�sobovat zm�ny 
barevného odstínu. Smýkání 
p�edm�t� a podobné 
namáhání m�že zp�sobit 
poškrábání povrchu. 
Funk�nost tím nebude 
ovlivn�na. 
 
Lesk: 
lesklý 
 
Skladování: 
V chladném, suchém a 
nemrazivém prost�edí. 
Originální uzav�ené nádoby 
jsou stabilní p�i skladování 
minimáln� 1 rok. Za nižších 
teplot skladujte látku p�ed 
zpracováním p�i teplot� cca 
20°C. 
 
Technická data: 
Hustota:  cca 1,3 g/cm3  
tlouš�ka suché vrstvy:   

cca 70 µm/100 g/m2 
ot�r podle Tabera: 

103 mg/30 cm2 
CS 10 / 1000 U / 1000 g 
tvrdost podle Shorea: 

cca 50 
 
 
 
 

Zpracování 
 
Vhodné podklady 
Beton, cementové pot�ry i 
keramické obklady. Podklad 
musí být nosný, tvarov� 
stabilní, pevný a zbavený 
volných �ástic, prachu, 
olej�, tuk�, od�ru z 
gumových sou�ástí a jiných 
látek s odpuzujícími ú�inky. 
Pevnost povrchu podkladu v 
tahu musí �init v pr�m�ru 
1,5 N/mm2. Nejmenší 
jednotlivá hodnota nesmí být 
nižší než 1,0 N/mm2. 
Podkladové materiály musí 
dosahovat vyrovnanou 
vlhkost (beton a cementový 
pot�r max. 4 % hmotn.). Je 
nutno vylou�it p�sobení 
vystupující vlhkosti. 
 
Úprava podkladu 
Minerální podklady: 
Podklad upravte vhodnými 
opat�eními jako nap�. 
otryskáním ocelovými 
kuli�kami nebo ofrézováním 
tak, aby spl�oval uvedené 
požadavky.  
Jednosložkové staré nát�ry 
a nedržící dvousložkové 
nát�ry odstra�te.  
Sklovité podklady a pevné 
dvousložkové nát�ry 
o�ist�te, obruste, p�ípadn� 
otryskejte do matného 
povrchu nebo nat�ete 
základním nát�rem 
p�ípravkem Disbon 481 EP-
Uniprimer. 
Upozorn�ní: Za ú�elem 
posouzení p�ilnavosti na 
polyesterových nát�rech je 
nutno p�ed provedením 



nát�r� vždy vyzkoušet nát�r 
na zkušební ploše. 
Vydrolená a vadná místa v 
podkladu vypl�te maltami 
Disbocret PCC nebo 
Disboxid EP tak, aby se 
vyrovnal povrch.  
Keramické podklady: 
Podklad d�kladn� o�ist�te a 
upravte vhodnými 
opat�eními jako nap�. 
obroušením nebo 
otryskáním ocelovými 
kuli�kami tak, aby spl�oval 
uvedené požadavky.  
 
P�íprava 
Do základní hmoty p�idejte 
tužidlo. Intenzivn� 
promíchejte míchadlem o 
pomalém chodu (max. 400 
ot./min.), až vznikne 
jednolitý a rovnom�rný 
barevný odstín. P�elijte do 
další nádoby a ješt� jednou 
d�kladn� promíchejte. 
 
Pom�r mísení 
základní hmota : tužidlo  =  4 
: 1 v hmotnostních dílech 
 
Doba zpracovatelnosti 
P�i 20°C a 60 % relativní 
vlhkosti vzduchu cca 1 
hodina. Vyšší teplota 
zkracuje dobu zpracování, 
nižší teplota ji prodlužuje. 
 
Postup nanášení 
Kletovacím hladítkem nebo 
ozubenou st�rkou z tvrdé 
gumy. 
 
Nanášení vrstev 
Základní nát�r: 
Nasákavé minerální 
podklady: 
Polijte a rozet�ete základní 
nát�r p�ípravkem Disboxid 
433 EP-Grund. U velmi 
drsných podklad� bude 
nutné provést dále 
povrchové zatmelení 
p�ípravkem Disboxid 433 
EP-Grund s p�ídavkem 150 
% hmotnostních písku 
Disboxid 942.  
�erstvý základní nát�r nebo 
zatmelenou vrstvu zasypte 
okamžit� celoplošn� pískem 

Disboxid 942 tak, aby se 
pokryl celý povrch. 
Keramické podklady: 
Zatmelte p�ípravkem 
Disboxid 448 Elastikschicht 
s p�ídavkem cca 2 % 
hmotnostních p�ípravku 
Disboxid 951 EP-Stellmittel 
za ú�elem vyrovnání spár 
mezi dlaždicemi. 
Podklady s trhlinami: 
Naneste rozmíchaný 
materiál a do �erstvé vrstvy 
uložte vhodnou tkaninu 
(nap�. firma Kobau, skelná 
tkanina 5/5) s p�esahy 
minimáln� 5 cm. Na svislé 
plochy se namíchá 
p�ípravek Disboxid 448 
Elastikschicht s p�ídavkem 
cca 3 - 4 % hmotnostních 
p�ípravku Disboxid 951 EP-
Stellmittel tak, aby se mohl 
nanášet st�rkou. 
P�ekrytí dilata�ních spár: 
Spáry odborn� upravte a 
vypl�te je p�ípravkem 
Disbothan 221 Fugendicht. 
P�es spáru na plochu, 
opat�enou základním 
nát�rem, nalepte proužek 
lepicí pásky o ší�ce 
minimáln� 5 cm tak, aby 
spára byla uprost�ed. Poté 
naneste do oblasti spáry pás 
p�ípravku Disboxid 448 
Elastikschicht o ší�ce cca 20 
cm a do �erstvé vrstvy 
uložte vhodnou tkaninu 
(nap�. firma Kobau, skelná 
tkanina 5/5).  
Nát�r: 
Rozmíchaný materiál rozlijte 
na plochu. Rovnom�rn� ho 
rozet�ete kletovacím 
hladítkem. Po cca 10 
minutách vrstvu 
odvzdušn�te ostnatým 
válcem. Minimální tlouš�ka 
vrstvy má �init 1 mm. Podle 
dané ší�ky trhlin se podle 
pot�eby m�že nanést v�tší 
tlouš�ka vrstvy. 
 
Alternativní úpravy 
povrchu: 
1.  Posyp vlo�kami 
 Do �erstvé vrstvy 

nasypejte vlo�ky 
Disboxid 948 Color-Chips 

a povrch opat�ete 
uzavíracím nát�rem 
Disbothan 446 PU-
Klarschicht jako hladký 
nebo protiskluzový 
povrch (vizte technickou 
informaci �. 446). 

2.  Systém Multicolor 
 Nanášení systému 

Multicolor na balkóny, 
terasy a do podloubí 
vizte v systémovém 
technickém listu. 

3.  Systém Stonecolor 
 Nanášení systému 

Stonecolor na balkóny, 
terasy a do podloubí 
vizte v systémovém 
technickém listu. 

 
Izolace (ut�sn�ní) pod 
dlažbu 
Na nát�r se b�hem 20 až 24 
hodin jako další vrstva 
nanese rovnom�rn� 
kletovacím hladítkem 
p�ípravek Disboxid 448 
Elastikschicht, odvzdušní se 
ostnatým válcem a poté se 
celoplošn� zasype pískem 
Disboxid 943. P�ed 
pokládáním dlažby odme�te 
p�ebyte�ný písek. 
 
Spot�eba 
 
zatmelení spár mezi 
dlaždicemi: 
Disboxid 448 Elastikschicht
 cca 500 - 1000 g/m2 
Disboxid 951 EP-Stellmittel
 cca 10 - 20 g/m2 
 
Nát�r:    
Disboxid 448 Elastikschicht 
 cca 1,34 kg/m2/mm 
tlouš�ky mokré vrstvy 
 
izolace pod obklada�ky: 
Disboxid 448 Elastikschicht 
 cca 1,0 kg/m2  
Disboxid 943 cca 2 - 3 kg/m2  
 
povrchové úpravy 
1. posyp vlo�kami 
Disboxid 948 Color-Chips
 cca 30 g/m2  
2. uzavírací nát�r 
protiskluzový  
  



Disbothan 446 PU-
Klarschicht cca 150 g/m2 
Disboxid 943 Mischquarz
 cca 7,5 g/m2  
Disbocolor 499 Verdünner
 cca 15 g/m2  
3. uzavírací nát�r hladký  
Disbothan 446 PU-
Klarschicht cca 150 g/m2 
 
P�esné hodnoty spot�eby je 
t�eba stanovit na zkušební 
ploše v objektu. 
 
Technologické p�estávky: 
P�estávka mezi pracovními 
postupy by m�la �init p�i 
20°C minimáln� 16 a 
maximáln� 24 hodin. Bude-li 
doba �ekání delší, musí se 
povrch p�edchozího nát�ru 
zbrousit, pokud se 
neprovedl zásyp pískem. 
Uvedená doba se p�i vyšší 
teplot� zkracuje a p�i nižší 
teplot� prodlužuje. 
 
Teplota p�i zpracování: 
Teplota materiálu, okolního 
vzduchu a podkladu 
minimáln� 10°C, maximáln� 
30°C. Relativní vlhkost 
vzduchu nesmí p�ekro�it 80 
%. Teplota podkladu by se 
m�la pohybovat vždy 
minimáln� 3°C nad teplotou 
rosného bodu. 
 
Doba vysychání 
P�i 20°C a 60 % relativní 
vlhkosti lze nát�r zat�žovat 
ch�zí cca za 16 hodin, cca 
za 3 dny je možné ho 
zat�žovat mechanicky a cca 
za 7 dn� bude pln� 
vytvrzený. Za nižších teplot 
se tyto doby p�íslušn� 
prodlužují. B�hem procesu 
vytvrzování (cca 16 hod. p�i 
20°C) chra�te nanesený 
materiál proti vlhkosti, 
protože jinak by mohlo dojít 
k poškození povrchu a ke 
snížení p�ilnavosti. 
 
�ist�ní pracovního ná�adí 

Okamžit� po použití a p�i 
delším p�erušení práce 
�edidlem Disboxid 419. 
 
 

Instrukce  
 
Bezpe�nostní instrukce a 
doporu�ení (platnost v 
dob� vydání) 
Výrobek je ur�en jen k 
pr�myslovému zpracování. 
Základní hmota: Dráždivý, 
nebezpe�ný pro životní 
prost�edí. 
Dráždí o�i a k�ži. M�že 
vyvolat senzibilizaci p�i styku 
s k�ží. Toxický pro vodní 
organismy, m�že vyvolat 
dlouhodobé nep�íznivé 
ú�inky ve vodním prost�edí. 
Uchovávejte mimo dosah 
d�tí. Nevdechujte 
páry/aerosoly. Zamezte 
styku s k�ží. P�i zasažení 
o�í okamžit� d�kladn� 
vypláchn�te vodou a 
vyhledejte léka�skou pomoc. 
P�i styku s k�ží okamžit� 
omyjte velkým množstvím 
vody. Nevylévejte do 
kanalizace. Používejte 
vhodné ochranné rukavice a 
ochranné brýle nebo 
obli�ejový štít. V p�ípad� 
nedostate�ného v�trání 
používejte vhodné vybavení 
pro ochranu dýchacích 
orgán�. Používejte pouze v 
dob�e v�traných prostorách. 
Obsahuje epoxidové 
slou�eniny. Dodržujte 
pokyny výrobce (na 
bezpe�nostním listu). 
Tužidlo: Žíravý. 
Zdraví škodlivý p�i 
vdechování, styku s k�ží a 
p�i požití. Zp�sobuje 
poleptání. M�že vyvolat 
senzibilizaci p�i styku s k�ží. 
Uchovávejte uzam�ené a 
mimo dosah d�tí. 
Nevdechujte páry/aerosoly. 
P�i zasažení o�í okamžit� 
d�kladn� vypláchn�te vodou 

a vyhledejte léka�skou 
pomoc. Používejte vhodný 
ochranný od�v, ochranné 
rukavice a ochranné brýle 
nebo obli�ejový štít. 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.  
 
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). 
 
Kód Gis: RE 2 
 
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 

 
 
 



 
 
 
 
Tabulka odolnosti proti chemikáliím  
podle normy DIN 53 168 p�i 20°C 
 
 7 dn� 
kyselina sírová 20 % 
kyselina citronová 10 % 
louh sodný 20 % 
amoniak 25 %  
destilovaná voda 
roztok kuchy�ské soli 20 % 
nasycený roztok cukru 
roztok chloridu ho�e�natého 35 % 
roztok lysoformu 2 % 
roztok sagrotanu 2 % 
motorový olej 
káva  
coca-cola 
pivo 
jable�ná š�áva 
�ervené víno 

+ (V) 
+ (V) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ (V) 
+ 

+ (V) 
+ (V) 
+ (V) 
+ (V) 
+ (V) 

 
Vysv�tlivky zna�ek:  
+  =  odolný, (V)  =  zabarvení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


