
Technická informace  
 
 

Disbon 400 
 
Akrylátový lak na podlahy(Bodenfinish) 
 
-  jednosložkový disperzní nát�r, odolný proti ot�ru, na podlahové plochy - do vnit�ních 

prostor� 
- povolen i do jímek na zachycování oleje ve vnit�ních prostorech 
-  ekologický, �editelný vodou 
 
 

Popis výrobku 
 
Ú�el použití 
-  Disperzní nát�r na 

minerální podlahové 
plochy - do vnit�ních 
prostor� - s normálním 
namáháním. Nelze 
použít na pojezdové 
plochy a na podlahové 
plochy trvale zat�žované 
vlhkostí a stojící vodou. 

-  Ú�edn� povolený nát�r 
do reten�ních van na 
usklad�ování topného 
oleje, motorové nafty i 
nepoužitých motorových 
a p�evodových olej� ve 
vnit�ním prost�edí. Není 
odolný v��i bionaft� 
(�epkovému oleji). 

 
Vlastnosti materiálu 
-  bez zápachu 
-  �editelný vodou 
-  ekologický 
-  odolný proti olej�m  
-  odolný proti ot�ru 
 
Materiálová báze 
Akrylátová disperze 
 
Velikost nádob 
Standard 
12,5 l v�dro 
  5,0 l v�do 
ColorExpress 
12,5 l v�dro 
  2 kg plechovka 
 
Barevné odstíny 

V�dro 12,5 l: sv�tle šedý, 
k�emenná še�, st�edn� 
šedý, betonová še�. 
V�dro 5 l: sv�tle šedý, 
k�emenná še�, st�edn� 
šedý. 
Zvláštní barevné odstíny na 
požádání. 
 
ColorExpress 
Na za�ízeních ColorExpress 
lze na míst� tónovat více 
než 28 000 barevných 
odstín�. Lze natónovat i 
exkluzivní barevné 
provedení v 32 odstínech 
barevné kolekce Disbon. 
Podle požadovaného 
barevného odstínu 
namíchejte v za�ízení 
ColorExpress bázi 1, bázi 2 
nebo bázi 3. Použití do 
jímek na zachycování oleje 
není povoleno v barevných 
odstínech ColorExpress. 
Organická barviva (nap�. v 
káv�, �erveném vín� nebo 
listí) i r�zné chemikálie 
(nap�. dezinfek�ní 
prost�edky, kyseliny aj.) 
mohou zp�sobit zm�ny 
barevného odstínu. 
Funk�nost tím nebude 
ovlivn�na. 
 
Lesk 
hedvábn� matný 
 
Skladování 
V chladném, suchém a 
nemrazivém prost�edí. V 
originálních uzav�ených 
nádobách skladovatelný 
min. 2 roky. 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 
45 µm / 100 ml / m2  
hodnoty odporu proti difuzi 
µ H2O:  cca 2 500 
roztažnost do roztržení: cca 

40 % 
ot�r podle Tabera: 210 

mg/30 cm2  
CS 10 / 1000 U / 1000 g

  
 
 

Zpracování 
 
Vhodné podklady 
Minerální podklady jako 
beton, pot�ry, omítky, zdivo 
a podlahové plochy s pevn� 
držícími starými nát�ry bez 
obsahu zm�k�ovadel. 
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 být ≥ 1,0 N/mm2.  
Podkladové materiály musí 
dosahovat vyrovnanou 
vlhkost: 
beton a cementový pot�r
 max. 5 % hmotn. 
anhydritový pot�r     
 max. 1 % hmotn. 



magnezitový pot�r 
 2 - 4 % hmotn. 
xylolitový pot�r  
 4 - 8 % hmotn. 
 
Úprava podkladu 
Podklad upravte vhodným 
zp�sobem tak, aby spl�oval 
uvedené požadavky.  
Z nat�ených ploch odstra�te 
odlupující se nebo nedržící 
barevné nát�ry. 
Pevn� držící jednosložkové 
nát�ry a staré pevn� držící 
disperzní nát�ry bez obsahu 
zm�k�ovadel o�ist�te. 
Pevn� držící tvrdé 
dvousložkové nát�ry 
o�ist�te, obruste nebo 
nat�ete základním nát�rem 
p�ípravkem Disbon 481 EP-
Uniprimer.  
Vydrolená a vadná místa v 
podkladu vypl�te maltami 
Disbocret PCC tak, aby se 
vyrovnal povrch. 
 
P�íprava 
Materiál je p�ipraven k 
p�ímému použití. P�ed 
zpracováním d�kladn� 
promíchejte. 
 
Postup nanášení 
Materiál se m�že nanášet 
natíráním, vále�kem nebo 
st�íkáním (p�ístroj airless, 
velikost trysky 0,013 - 0,015 
palce).  
 
Nanášení vrstev: 
Základní nát�r: 
P�ípravkem Disbon 400 
BodenFinish, �ed�ným 30 % 
vody. 
Nát�r: 
Podkladové materiály bez 
trhlin: 
Dvakrát p�ípravkem Disbon 
400 BodenFinish 
ne�ed�ným. 
Nát�ry olejových jímek: 
P�i použití jako nát�r 
olejových jímek (van) je 
nutno nanést minimáln� 
jeden základní nát�r a dva 
ne�ed�né krycí nát�ry. 
Dodržujte minimální 
spot�ebu (950 ml/m2). 

Nát�ry, které následují za 
sebou, provád�jte z d�vodu 
zabrán�ní výskytu vadných 
míst v rozdílných barevných 
odstínech. Aby byly 
jednotlivé nát�ry viditelné, 
nat�ete 2. a 3. nát�r jen tak 
vysoko, aby z 
p�edcházejícího nát�ru 
z�stal viditelný vždy proužek 
o ší�ce 1 cm. Po dokon�ení 
nát�ru se na dob�e 
viditelném míst� upevní 
štítek s údaji o nát�rové 
hmot�, datu provedení a 
jménem osoby, provád�jící 
nát�r 
 
Alternativní úpravy 
povrchu 
1.  Posyp vlo�kami: 
 Do �erstvého nát�ru 

nasypejte barevné vlo�ky 
Disboxid 948 Color-Chips 
a povrch uzav�ete 
hladkým nebo 
protiskluzovým nát�rem. 

2.  Hladký uzavírací nát�r: 
 Na povrch ve vn�jších 

prostorech naneste 
p�ípravek Disbon 405 
Klarsiegel (bezbarvý 
uzavírací). 

3.  Protiskluzový uzavírací 
nát�r: 

 Na povrch naneste 
p�ípravek Disbon 405 
Klarsiegel (bezbarvý 
uzavírací) s p�ídavkem 3 
% hmotn. p�ípravku 
Disboxid 947 Slidestop. 

 
Ú�ední p�edpisy pro 
natírání olejových 
reten�ních jímek (van) 
Stavební p�edpoklady 
P�íslušnými konstruk�ními 
opat�eními je t�eba zabránit 
vzniku trhlin vlivem sedání a 
smrš�ování v obvodových 
st�nách a na dn� 
zachycovacích jímek (nap�. 
ozubení, výztuž, ukotvení 
aj.). Je nutno p�ihlédnout k 
zatížení spodní vlhkostí. 
Pohyblivé spáry v oblasti 
zachycovacích jímek a 
prostor� nejsou povoleny. 
Betonové, omítkové a 
pot�rové plochy musí být 

nosné a nesmí mít vadná 
místa. Vnit�ní okraje musí 
být provedeny ve form� 
vydutého zaoblení. Omítky a 
pot�ry musí pevn� p�ilnout k 
nosným �ástem konstrukce, 
tzn. k obvodovým st�nám a 
ke dnu. Jejich povrch nesmí 
být uhlazen ocelovým 
hladítkem, ale musí být 
urovnán d�ev�ným prknem. 
Dodate�né posypání 
cementem není povoleno. 
Prostupy potrubí v oblasti 
pod maximální možnou 
hladinou kapaliny nejsou v 
zachycovacích jímkách a 
prostorech povoleny. Zdivo 
a betonové plochy, které 
nevyhovují výše uvedeným 
podmínkám, se musí opat�it 
pevnou p�ilnavou 
cementovou omítkou. 
Betonové, omítkové a 
pot�rové plochy musí být 
minimáln� 28 dní staré a 
musí být suché, než se 
budou natírat. 
Pro kvalitu podkladových 
materiál� platí tyto normy a 
sm�rnice, vždy v 
nejnov�jším zn�ní: 
-  beton DIN 1045 
-  omítky DIN 18 550, �ást 

1, tabulka 1 - omítkové 
malty skupiny P III 

-  pot�r DIN 18 560, �ást 3, 
odstavec 3.3, tabulka 1 - 
t�ída pevnosti ZE 20 - ve 
spojitosti s �ástí 1, odst. 
6.4 

Je nutno zabránit p�sobení 
vody na zadní stranu nát�ru. 
Jestliže ze zadní strany 
stavby bude moci pronikat 
spodní, pr�saková nebo jiná 
voda, musí se stavba 
izolovat podle p�íslušných 
norem. 
Teprve po spln�ní 
uvedených stavebních 
p�edpoklad� se smí nanášet 
nát�r p�ípravkem Disbon 
400 BodenFinish, protože 
jen tehdy m�že splnit sv�j 
ú�el.  
 
Spot�eba: 
 
Podlahový nát�r 



Základní nát�r (: 
Disbon 400 BodenFinish: 
cca 150 - 200 ml/m2, �ed�ný 
30 % vody. 
Nát�r: 
Disbon 400 BodenFinish: 
min. 2 x 200 ml/m2 
 
Úpravy povrchu 
Posyp vlo�kami:   
Disboxid 948 Color-Chips 
cca 30 g/m2  
Hladký uzavírací nát�r: 
Disbon 405 Klarsiegel cca 
130 g/m2  
Protiskluzový uzavírací 
nát�r (vnit�ní): Disbon 405 
Klarsiegel cca 130 g/m2  
Disboxid 947 Slidestop cca 
4 g/m2  
 
Nát�ry olejových 
reten�ních jímek (van) 
základní nát�r: cca 150 - 
200 ml/m2, �ed�ný 30 % 
vody. 
pomocný nát�r: cca 400 
ml/m2, ne�ed�ný 
krycí nát�r: cca 400 ml/m2, 
ne�ed�ný 
 
P�esné hodnoty spot�eby je 
nutno zjistit na zkušebních 
plochách v objektu. 
 
Technologické p�estávky: 
Doba mezi pracovními 
postupy by m�la �init p�i 
20°C minimáln� 6 hodin. 
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� 5°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 vzduchu lze nát�r 
zatížit ch�zí cca za 6 hodin.  
Další vrstvu Disbon 400 
BodenFinish a Disbon 405 
Klarsiegel lze nanášet cca 
za 8 hodin. Cca za 3 dny lze 
nát�r mechanicky zatížit. Za 
nižších teplot se doba 
p�íslušn� prodlouží. 
 
�ist�ní ná�adí: 
Okamžit� po použití a p�i 
delším p�erušení prací 
vodou nebo teplou 
mýdlovou vodou. 
 
 

Instrukce 
 
Instrukce v p�ípad� 
nebezpe�í a bezpe�nostní 
doporu�ení (platnost v 
dob� tisku listu): 
Uchovávejte mimo dosah 
d�tí. P�i st�íkání nevdechujte 
aerosol. B�hem zpracování i 
po n�m zabezpe�te 
dostate�né v�trání V 
p�ípad� zasažení o�í nebo 
pot�ísn�ní pokožky 
vyplachujte nebo oplachujte 
okamžit� d�kladn� vodou. 
Zabra�te proniknutí do 
kanalizace, vody nebo 

zeminy. �ist�ní ná�adí 
okamžit� po použití vodou a 
mýdlem. 
 
Likvidace: 
Na recyklaci odevzdávejte 
jen beze zbytku 
vyprázdn�né nádoby. 
Zbytky materiálu: Jiné 
odpadní barvy a laky 
neuvedené pod �íslem 08 
01 11 (kod 08 01 12). 
Zne�išt�né obaly: Plastové 
obaly (kod 15 01 02).  
 
Kód výrobku barvy a laky:  
M-LW 01 
 
Podrobn�jší údaje:  
Vizte bezpe�nostní list.  
 
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. 


