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ЕПОКСИДНИ ПОКРИТИЯ CAPAROL



От основаването на продуктовата 
гама през 1957 г., тя се развива 
с ясен фокус върху дисперсията 
и бетонното покритие. 
 DISBON предлага 
разнообразие от продукти 
и системи, ориентирани 
към бъдещето, които дават 
сигурност на потребителите. 
Десетилетията опит в сектора 
за индустриални подови 
настилки е от полза както за 
производителите, така и за 
изпълнителите. Независимо 
дали трябва да се предприемат 
превантивни мерки в нова 
жилищна сграда, да се покриват 

подове в индустриални и 
търговски сгради или да се 
ремонтират професионално 
и трайно по-стари бетони 
в гаражите, DISBON ще ви 
придружава от А до Я толкова 
надеждно, колкото и добър 
приятел.
 Основната продуктова 
гама DISBON отговаря на най-
често срещаните изисквания 
за модерни покрития и за 
получаване на перфектни 
резултати. 
Ако имате обект, с 
нестандартни или много 
високи изисквания, можем 

да предложим индивидуално 
решение за всяко изискване.
Допълнителни области на 
приложение: 
• Проводими системи за 
покритие за индустриални 
подове 
• Специални покрития съгла-
сно WHG 
• Системи за дифузионно пок-
ритие за индустриални подове 
• Системи за покритие на 
балкони 
• Системи за покритие на 
паркинги/ гаражи 
• Системи за декоративно пок-
ритие за интериор 

Устойчиви, красиви и функционални
eпоксидни покрития DISBON
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Устойчиви, красиви и функционални
eпоксидни покрития DISBON

• Системи за премостване на 
индустриални подове
Епоксидните покрития са 
все по-предпочитани за 
оформление на различните 
повърхности в интериора, 
следователно трябва да 
отговарят на най-високите 
екологични изисквания. 
Хората прекарват по-голямата 
част от деня на закрито, където 
са изложени на влиянието на 
различни вещества – химични, 
разтворители, пластификатори, 
фин прах или микроорганизми. 

Нивото на концентрация на 
замърсители във въздуха в 
помещението зависи до голяма 
степен и от използваните 
строителни продукти. 
Конвенционалните подови 
покрития често съдържат 
химически компоненти като 
бензилов алкохол, който се 
отделя в помещенията. При 
определени концентрации 
някои от тези вещества не 
само излъчват миризма, но и 
могат да повлияят на здравето 
на хората - особено ако са 

изложени на тях в продължение 
на часове. 
От DISBON разработиха нови 
подови покрития с минимални 
емисии. Продуктите са 
тествани в съответствие със 
строгите критерии за въздух в 
помещенията на AgBB. 
Всички продукти, които 
отговарят на тях и са одобрени 
за интериорно полагане са 
маркирани с 
AgBB печат.
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Изборът на продуктите и структура 
на покритието се определя от вида
натоварване, върху което ще бъде 
подложено покритието.
За да получите перфектни резултати, 
преди полагане на покритието 
основата се нуждае от съответната 
подготовка. 
За подовите покрития често се 
изисква да са нехлъзгащи се, което 
може да се чрез различни материали 
и добавки.

Основната продуктова гама може да 
видите тук: https://bit.ly/377ZhGj 

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Boden-
siegel
Еднокомпонентно, подсилено с PU, без емисии и без 
разтворители, акрилатно покритие.

Продуктът не съдържа пластификатори, подобрява 
устойчивостта на удар и износване чрез PU армировка.
Disbon 404 ELF не само прави основите устойчиви на 
износване, но и са по-лесни за почистване. Disbon 404 
ELF може да се тонира машинно в множество цветове. 
Също така е възможно да се декорира с цветни чипсове 
DisboADD 8255.
Детайли за продукта: https://bit.ly/2Rbf1Qt 

Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe
Еднокомпонентно, устойчиво на абразия, дисперсионно 
покритие за подови повърхности. Подходящо за 
интериор.

Подходящo за повърхности, които са изложени на 
нормални натоварвания при ходене. Не е препоръчително 
да се използва за повърхности, подложени на постоянно 
обмокряне.
Детайли за продукта: https://bit.ly/3jIErCr



DisboPOX 475 E.MI PLUS 
2K-EP-Verlaufsbeschichtung
Висококачествено 2K покритие от епоксидна смола, 
пигментирано. Нискоемисионно, ЛОС <1%

Възможните приложения варират от общи помещения, 
производствени и складови до търговски площи. Поради 
своята якост на натиск от приблизително 100 N/mm², 
DisboPOX 475 E.MI PLUS
е средство за решаване на проблеми в зони с повишени 
изисквания за механично напрежение.
Детайли за продукта: http://bit.ly/3adM6ph 

DisboPUR 385 2K-PU-Beschich-
tung Premium
Пигментирано, без разтворители, еластично 2K поли-
уретаново покритие за интериори.

DisboPUR 385 2K-PU-Coating Premium е 2K-PU-покритие 
без разтворители. Създава ефектна визия на интериори 
и е перфектна алтернатива на подови настилки от винил 
или PVC.
DisboPUR 385 може допълнително да се декорира чрез 
посипване с чипсове DisboADD 8255 / DisboADD 948.
Детайли за продукта: https://bit.ly/3a1QuYo
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Пълната продуктова гама може да видите: 
https://bit.ly/377ZhGj 

Неангажираща и безплатна консултация може 
да получите от консултантите ни на място в 
шоурум Caparol или като напишете запитване 
и нашите консултанти ще се свържат с вас.
Координати: 
http://bit.ly/2UL2ncj 



 

ДАУ Бента България ЕООД 
Адрес: кв. Враждебна, ул. 8 
гр. София
Телефон: +359 /2/ 832 31 65
 

Шоурум CAPAROL
Адрес: Манастирски ливади 
- изток, бл.19, гр. София 
Телефон: + 359 887 803 298
 

Офис Бургас
Адрес: ул. Транспортна 37, 
ет.1 гр. Бургас
Телефон: + 359 884 733 539

Изданието се подготвя и разпространява от ДАУ Бента България ЕООД.

Харесайте страницата ни във Facebook и ни 

последвайте в Instagram

Достигайте лесно и бързо до 

• Новини

• Вдъхновяващи визии

• Иновации

Facebook http://bit.ly/2Gj8r5B 

Instagram http://bit.ly/2YdsIUk 


