
Technická informace  
 
 

Disbothan 446  
 
 
Polyuretanový bezbarvý nát�r (PU-Klarschicht) 
  
-  Bezbarvá vysoce elastická jednosložková polyuretanová uzavírací nát�rová hmota, 

vytvrzující pomocí vzdušné vlhkosti, na nát�ry do vn�jších prostor� - s obsahem 
rozpoušt�dla. 

 
 
 
 

Popis výrobku  
 
Ú�el použití:  
Uzavírací nát�r, odolný proti 
od�ru (hladký nebo 
protiskluzový), jako 
ochranná vrstva na barevné 
nát�ry (se zásypem 
vlo�kami) do vn�jších 
prostor�, jako nap�. Disboxid 
448, nebo Disbon 404. 
 
Vlastnosti materiálu: 
- vypl�ování trhlin 
-  velmi dobrá p�ilnavost 
- možnost trvalého 

zatížení vlhkostí 
-  odolný proti 

pov�trnostním vliv�m a 
ultrafialovému zá�ení 

 
Materiálová báze: 
jednosložkový polyuretan, 
vytvrzující pomocí vzdušné 
vlhkosti, s obsahem 
rozpoušt�dla 
 
Velikost nádob: 
 5 l v�dro 
 1l plechovka 
 
Barevný odstín:  
transparentní (pr�hledný) 
Pod vlivem UV zá�ení a 
pov�trnostních podmínek 
m�že docházet ke zm�nám 
barevných odstín� a výskytu 
k�ídování. 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: 
lesklý 
 
Skladování: 
V chladném, suchém a 
nemrazivém prost�edí. 
Originální uzav�ené nádoby 
jsou stabilní p�i skladování 
minimáln� 6 m�síc�. Za 
nižších teplot skladujte látku 
p�ed zpracováním p�i teplot� 
cca 20°C. 
 
Technická data: 
Hustota: 1,0 g/cm3 
tlouš�ka suché vrstvy: cca 

65 µm/100 ml/m2 
faktor odporu proti difuzi 

vodních par µ H2O: 4000 
roztažnost do roztržení 

podle DIN 53 504: cca 
250 % 

 
 

Zpracování 
 
Vhodné podklady: 
Barevné nát�ry jako nap�. 
Disboxid 448, Disbon 404. 
Podklad musí být suchý, 
nosný, tvarov� stabilní, 
pevný a zbavený volných 
�ástic, prachu, olej�, tuk�, 
od�ru z gumových sou�ástí 
a jiných látek s odpuzujícími 
ú�inky. Je nutno vylou�it 
p�sobení vzlínající vlhkosti. 

 
Úprava podkladu: 
Podklad se musí upravit tak, 
aby spl�oval výše uvedené 
požadavky. Disperzní nát�ry 
se smí p�etírat nejd�íve za 2 
dny. Za nižších teplot je 
nutno po�kat p�íslušn� déle. 
 
P�íprava 
Materiál je p�ipraven k 
p�ímému použití. P�ed 
zpracováním d�kladn� 
promíchejte. Pouze na 
protiskluzové nát�ry se 
materiál smí z�edit max. o 
10 %. Na �ed�ní používejte 
výhradn� �edidlo Disbocolor 
499. P�i použití jiných 
�edidel dochází k nevratným 
lepicím efekt�m.  
Nádobu zpracujte beze 
zbytku, jinak se utvo�í pevná 
povrchová vrstva - k�ra. 
�áste�n� zreagovaný a 
zatuhlý materiál už nelze 
znovu rozd�lat p�ídavkem 
�edidla. 
 
Postup nanášení:  
Vále�kem s krátkým vlasem, 
odolným proti 
rozpoušt�dl�m. 
 
Nanášení vrstev: 
Materiál nanášejte samotný 
(hladký povrch) nebo 
smíchaný s k�emenným 
pískem Disboxid 942 a 
�edidlem Disbocolor 499 
(protiskluzový povrch) v 
tenké vrstv�. 
 
 



Spot�eba: 
Krycí nát�r na p�ípravky 
Disbon 404, Disboxid 448  
hladký povrch: cca 150 
ml/m2 
nát�r s protiskluzovým 
povrchem: cca 150 
ml/m2 
Disboxid 942: cca 5 - 8 g/m2 
�edidlo Disbocolor 499 cca 
8 - 15 ml/m2 
 
P�esné hodnoty spot�eby je 
nutno zjistit na zkušebních 
plochách v objektu. 
 
Technologické p�estávky 
P�estávka mezi pracovními 
postupy by m�la �init p�i 
20°C minimáln� 12 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. Nezpracovávejte za 
dešt� nebo za nebezpe�í 
mrazu, p�ípadn� na siln� 
zah�átých plochách. 
Relativní vlhkost vzduchu 
nesmí p�ekro�it 80 %. 
Teplota podkladu by se 
m�la pohybovat vždy 
minimáln� o 3°C nad 
teplotou rosného bodu. 
 
Doba vysychání: 
P�i 20°C a 60 % relativní 
vlhkosti vzduchu lze nanášet 
další vrstvu nebo nát�r 
zatížit ch�zí cca za 12 
hodin, cca  za 3 dny lze 
nát�r mechanicky zatížit, 
cca za 7 dn� bude pln� 
vytvrzený. Za nižších teplot 
budou doby p�íslušn� delší. 
B�hem procesu vytvrzování 
(cca 12 hod. p�i 20°C) 

chra�te nanesený materiál 
proti vlhkosti, protože jinak 
by mohlo dojít k poškození 
na povrchu a ke snížení 
p�ilnavosti. 
 
�ist�ní ná�adí: 
Okamžit� po použití a p�i 
delším p�erušení prací 
�edidlem Disbocolor 499. 
 
Upozorn�ní: 
V p�ípad� kontaktu s m�dí 
nebo s vodou s obsahem 
m�di m�že dojít ke zbarvení 
pr�hledné vrstvy. 
 
 

Instrukce 
 
Instrukce v p�ípad� 
nebezpe�í a bezpe�nostní 
doporu�ení (platnost v 
dob� tisku listu): 
Výrobek je ur�en jen pro 
pr�myslové zpracování. 
Dráždivý, nebezpe�ný pro 
životní prost�edí. 
Ho�lavý. Dráždí dýchací 
orgány. 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. 
Opakovaná expozice m�že 
zp�sobit vysušení nebo 
popraskání k�že. 
Vdechování par m�že 
zp�sobit ospalost a závrat�. 
Uchovávejte mimo dosah 
d�tí. Uchovávejte obal t�sn� 
uzav�ený, na dob�e 
v�traném míst�. 
Uchovávejte mimo dosah 
zdroj� zapálení - Zákaz 
kou�ení. Nevdechujte 
pary/aerosoly. Nevylévejte 
do kanalizace. Používejte 

vhodné ochranné rukavice. 
P�i požití nevyvolávejte 
zvracení: okamžit� 
vyhledejte léka�skou pomoc 
a ukažte tento obal nebo 
ozna�ení. 
 
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: PU 50 
 
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 �. 446 - 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. 


