
Technická informace  
 
 

Disboxid 462 
 
 
Epoxidový uzavírací nát�r (EP-Siegel) 
  
-  Transparentní dvojsložková epoxidová prysky�ice na základní a uzavírací nát�ry 

minerálních podlahových ploch. 
 
 
 

Popis výrobku  
 
Ú�el použití:  
-  jako základní nát�r a 

povrchové zatmelení pod 
další podlahové nát�ry 

-  jako základní nát�r v 
systému Disboxid pro 
parkovací prostory  

-  jako pojivo pro písek 
Disboxid 946 Mörtelquarz 
na zhotovování 
pr�myslových podlah o 
vysoké odolnosti proti 
opot�ebení, na nát�ry 
žlab� a dutin a na opravy 
profilu vydrolených míst 

-  jako hladký i 
protiskluzový uzavírací 
nát�r 

-  na vypl�ování trhlin 
 
Vlastnosti materiálu: 
- zna�ná penetra�ní 

schopnost 
- odolný proti 

pov�trnostním vliv�m 
- dostate�n� odolný proti 

chemikáliím 
- snáší trvalé zatížení 

vlhkostí 
- lze velmi dlouho p�etírat 

dalšími vrstvami, aniž by 
se povrch musel 
dodate�n� opískovat 

 
Materiálová báze: 
nízkoviskózní dvojsložková 
kapalná epoxidová 
prysky�ice, bez obsahu 
aromát�, bez obsahu 
rozpoušt�dla 
 
Velikost balení: 

25 kg nádoba 
         hmota: 18,75 kg  
         tužidlo:   6,25 kg  
10 kg  kombinovaná nádoba 
  5 kg kombinovaná nádoba 
 
Barevný odstín:  
transparentní (pr�hledný) 
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. 
Funk�nost tím nebude 
ovlivn�na. 
 
Skladování: 
V chladném, suchém a 
nemrazivém prost�edí. 
Originální uzav�ené nádoby 
jsou stabilní p�i skladování 
minimáln� 2 roky. Za nižších 
teplot skladujte látku p�ed 
zpracováním p�i teplot� cca 
20°C. 
 
Technická data: 
Hustota:  cca 1,1 g/cm3  
tlouš�ka suché vrstvy:  

 cca 95 µm/100 g/m2 
 
 

Zpracování 
 
Vhodné podklady 
Veškeré minerální podklady. 
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. 
anhydritový pot�r     
 max. 0,5 % hmotn. 
magnezitový pot�r 
 2 - 4 % hmotn. 
xylolitový pot�r  
 4 - 8 % hmotn. 
 
Je nutno vylou�it p�sobení 
vzlínající vlhkosti, u 
anhydritových a 
magnezitových pot�r� je 
velmi nutná izolace proti 
p�dní vlhkosti. 
 
Úprava podkladu 
Podklad upravte vhodnými 
opat�eními jako nap�. 
otryskáním ocelovými 
kuli�kami nebo ofrézováním 
tak, aby spl�oval uvedené 
požadavky. Vydrolená a 
vadná místa v podkladu 
vypl�te maltami Disbocret 
PCC nebo Disboxid EP tak, 
aby se vyrovnal povrch. 
 
P�íprava 
Do základní hmoty p�idejte 
tužidlo. Intenzivn� 
promíchejte míchadlem o 



pomalém chodu (max. 400 
ot./min.). P�elijte do další 
nádoby a ješt� jednou 
d�kladn� promíchejte. 
 
Pom�r mísení 
základní hmota : tužidlo  =  3 
: 1 v hmotnostních dílech 
 
Doba zpracovatelnosti 
P�i 20°C a 60 % relativní 
vlhkosti vzduchu cca 40 
minut. Vyšší teplota zkracuje 
dobu zpracování, nižší 
teplota ji prodlužuje. 
 
Postup nanášení 
Podle druhu použití 
gumovou st�rkou, št�tcem 
na uzavírací nát�ry, 
vále�kem se st�edn� 
dlouhým vlasem nebo 
kletovacím hladítkem. 
 
Nanášení vrstev: 
1. Základní nát�r 
Rozmíchaný materiál nalijte 
na plochu a rovnom�rn� 
rozet�ete gumovou st�rkou. 
Aby se zamezilo vzniku 
lesklých míst, upravte rozlitý 
materiál dále vále�kem se 
st�edním vlasem nebo 
št�tcem na uzavírací nát�ry. 
Na slab� nasákavých 
podkladech se materiál 
m�že z�edit max. 15 % 
hmotn. �edidla Disboxid 419. 
V tomto p�ípad� je t�eba 
zabezpe�it dostate�né 
v�trání a odv�trání. �erstvý 
základní nát�r zasypte 
pískem podle pot�eby. Pod 
protiskluzové nát�ry, které 
se nanášejí vále�kem, a pod 
maltové vrstvy zasypte nát�r 
k�emenným pískem 
Disboxid 943/944. Pod 
následné rozlévací nát�ry, 
které se nanášejí st�rkou, 
zasypte nát�r pískem 
Disboxid 942. Pískem 
nezasypaný základní nát�r 
se musí p�et�ít následnými 
nát�ry do 3 dn�. 
2. Uzavírací nát�r 
Materiál nanášejte 1 - 2 
pracovními postupy tak, jak 
bylo popsáno v bod� 1. U 
protiskluzového uzavíracího 

nát�ru posypte první 
�erstvou vrstvu podle 
požadované drsnosti 
k�emenným pískem 
Disboxid 943/944 nebo 
jinými vhodnými posypovými 
prost�edky jako nap�. Durop, 
Granitsplitt (žulová dr�) nebo 
Silicium-Carbid (karbid 
k�emi�itý). 
3. Povrchové zatmelení  
Rovné mírn� drsné 
podklady: 
Namíchejte tmel z 1 
hmotnostního dílu Disboxid 
462 EP-Siegel a 1,5 dílu 
písku Disboxid 942. 
Nerovné drsné podklady: 
Namíchejte tmel z 1 
hmotnostního dílu Disboxid 
462 EP-Siegel a 1,5 dílu 
k�emenného písku (Disboxid 
942 + Disboxid 943, 
smíchaný v pom�ru 1 : 1). 
Tmel nalijte na plochu, 
opat�enou základním 
nát�rem. Rovnom�rn� 
rozet�ete kletovacím 
hladítkem, poté ji 
odvzdušn�te ostnatým 
válcem. Hotovou tmelovou 
vrstvu zasypte pískem podle 
pot�eby. Zna�n� pórovité a 
drsné podklady nat�ete p�ed 
nanášením povrchové 
tmelové vrstvy základním 
nát�rem Disboxid 462 EP-
Siegel. 
4. Maltová vrstva 
Podlahovou plochu nat�ete 
základním nát�rem podle 
popisu v bod� �. 1.  
P�ipravte si maltu z 1 
hmotnostního dílu Disboxid 
462 EP-Siegel a 10 
hmotnostních díl� písku do 
malty Disboxid 946 
Mörtelquarz. Pojivo v 
nádob� na 5 kg je p�ímo 
ur�eno na rozmíchání s 
dv�ma pytli písku 
Mörtelquarz po 25 kg. Písek 
Mörtelquarz napl�te do 
mícha�ky s nuceným 
chodem a rozmíchané 
pojivo p�idávejte za chodu. 
Intenzivn� míchejte 2 - 3 
minuty.  
Maltu nanášejte do mokré 
vrstvy �erstvého základního 

nát�ru nebo již na zatvrdlý, 
pískem zasypaný základní 
nát�r, zhutn�te ji a poté 
uhla�te hladítkem z plastu 
nebo z nerez oceli. P�i 
podlahá�ských pracích maltu 
nejprve stáhn�te podle 
p�íslušných šablon. Chcete-
li získat vodot�sný nebo 
protiskluzový povrch, 
upravte vrstvu uzavíracím 
nát�rem podle popisu v 
bod� �. 2. Maltovou vrstvu 
p�ed p�ípadnou další 
povrchovou úpravou 
opat�ete dalším základním 
nát�rem nebo nát�rem na 
uzav�ení pór� p�ípravkem 
Disboxid 462 EP-Siegel s 
p�ídavkem cca 2 % hmotn. 
p�ípravku Disboxid 951 EP-
Stellmittel. 
 
Spot�eba 
 
základní nát�r:  

cca 200 - 400 g/m2 
 
uzavírací nát�r  
 cca 250 - 350 g/m2 
na každý nát�r 
 
povrchové zatmelení 
na rovné mírn� drsné 
podklady 
Disboxid 462 EP-Siegel 
 cca 660 g/mm/m2  
Disboxid 942  

cca 1 kg/mm/m2  
 
na nerovné drsné podklady 
Disboxid 462 EP-Siegel 
 cca 660 g/mm/m2  
Disboxid 942 
 cca 500 g/mm/m2  
Disboxid 943 
 cca 500 g/mm/m2  
 
maltová vrstva 
Disboxid 462 EP-Siegel 
 cca 190 g/mm/m2  
Disboxid 946 Mörtelquarz
 cca 1,9 kg/mm/m2  
 
P�esné hodnoty spot�eby 
stanovte v objektu na 
vzorové ploše. 
 
Technologické p�estávky: 



P�estávka mezi pracovními 
postupy by m�la �init p�i 
20°C minimáln� 16 hodin a 
maximáln� 3 dny. 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 24 hodin, za 3 
dny je možné ho zat�žovat 
mechanicky a za 7 dn� bude 
pln� vytvrzený. Za nižších 
teplot se tyto doby p�íslušn� 
prodlužují. B�hem procesu 
vytvrzování (cca 24 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. 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�.  
Obsahuje epoxidové 
slou�eniny. Dodržujte 
pokyny výrobce (na 
bezpe�nostním listu). 
Tužidlo: Žíravý, nebezpe�ný 
pro životní prost�edí. 
Zp�sobuje t�žké poleptání. 
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 
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. 
Nevylévejte do kanalizace. 
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). 
 
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 1 
 
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. 


