
DisboPOX 420 E.MI PLUS
2K-EP-Grundierung
Двукомпонентна, прозрачна епоксидна смола за грундиране 

на минерални подове. С ниски емисии, особено подходящ за 

чувствителни към влага поддържащи слоеве.

Техническа карта  420

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Характеристики •  Ниски емисии
•  Без бензилов алкохол и алкиден фенол
•  С добра проникваща способност на носещия слой
•  Много добра адхезия върху бетонни опорни слоеве
•  Водходящ за нанасяне върху основи с висока влажност (макс. 6%)
•  Без вещества, които имат отрицателен ефект върху лаковите филми
•  Проверени за устойчивост срещу влага в опората съответно за 56 и 365 дни

Опаковка Комбинирани опаковки за 1 kg, 5 kg, 10 kg, 
Опаковка от 25 kg (компонент A: метален контейнер от 17,5 kg, компонент B: метална 
кофа от 7,5 kg).

Цвят Транспарентен

Съхранение На сухи и прохладни места, предпазена от замръзване. Неотворената, оригинално
запечатана кофа може да се съхранява минимум 12 месеца. При ниски температури
трябва да се съхранява преди ползване при температури от около 20°C.

Благодарение на ниските емисии и формулата без вредни вещества е особено подхо-
дяща за нанасяне в „чувствителни” зони, като например стаи, болници, детски гради-
ни и общежития за деца или възрастни и др.
Дълготрайно сцепление и при резки промени на температурата и влагата, в комбина-
ция с DisboFLOOR 475 E.MI PLUSи други крайни слоеве Капарол. 

Използва се като грунд, шпакловъчна маса или хоросан върху минерални под-
държащи слоеве, за последващо довършване с подови смоли, в зони като про-
изводствени и складови помещения, офиси, зони за чакане или търговски обекти. 

Свързващо вещество за DisboADD 946 Quarzsandmischung (0,01 – 2 mm) за реализиране на 
промишлени покрития с висока устойчивост на износване, цокли и за препрофилиране на 
повърхностни дефекти, гладко или нехлъзгащо запечатване, за запълване на пукнатини. 
Защита за пресен бетон, предотвратява бързото му изсъхване.

Проверена според критериите AgBB за емисии на ЛОС на продуктите използвани 
във вътрешни помещения. Схемата за оценка на AgBB (Ausschuß zur gesundheit-
lichen Bewertung von Bauprodukten – Комитет за оценка от здравословна гледна 
точка на строителните продукти) е изготвена от органите по околна среда и здраве, 
при използване на строителните материали в чувствителни зони, напр. в стаи.
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Подходящи основи Бетонови и циментови замазки. 
 
Опората трябва да бъде носеща, неподвижна, стабилна по форма, без незалепващи 
участъци, прах, масла, мазнини, следи от гума и други вещества с разделящ ефект. 
Якостта на опън на покриваната повърхност трябва да бъде средно min. 1,5N/mm2. 
Минималната измерена стойност не трябва да бъде под 1,0 N/mm2. Повърхностите 
трябва да достигнат равновесна влажност преди нанасяне на продукта.

Бетонът с влажност > 4% трябва да бъде с качество мин. C25/30, якостта на опън на 
повърхността трябва да бъде средно min. 2 N/mm2. Минималната измерена стойност 
не трябва да бъде под 1,5 N/mm2. За точното определяне на влажността ще се използ-
ва методът на Дар. Максимално допустимата влажност е 6%. Получете одобрението на 
нашето общество за целта. Почвата не може да бъде поръсена с пясък.

Подготовка на основата Субстратите трябва да бъдат подготвени чрез подходящи механизирани мерки, напр. 
бластиране или фрезоване. Слоевете без достатъчна носеща способност и замърся-
ванията трябва да бъдат отстранени. Порите и кухините трябва да са отворени, опора-
та трябва да има фино-грапава структура.

       НАЧИН НА УПОТРЕБА

Подготовка на материала Добавете компонент B към компонент A, разбъркайте добре с електрически миксер на 
ниска скорост (макс. 400 rpm). Изсипете в друг чист съд и отново хомогенизирайте (не 
използвайте от оригиналния съд).

Смесване: Компонент А : Компонент В = 7 : 3 тегловни части

Структура на слоевете Слой грунд
Хомогенизираният материал се изсипва върху повърхността на пода и се разпределя рав-
номерно с помощта на гумена чистачка. След това, за да се избегне появата на лъскави 
участъци, повърхността се обработва с валяк със средна дължина на телта. В случай на 
силно абсорбиращи подложки (грундът попива бързо, не се образува филмов слой) може 
да се наложи нанасянето на допълнителен слой грунд. Грундиращият слой ще бъде завър-
шен за максимум 24 часа. При по-дълго време на изчакване поръсете леко с кварцов пясък 
прясно нанесения слой грунд. За последващо нанесени саморазливни слоеве грундът се 
поръсва с пясък DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4 - 0,8 mm), за последващо нанася-
не на ремонтни разтвори, грундът се поръсва с DisboADD 944 Quarzsandmischung (0,8-1 ,2 
mm) ( консултирайте се с техническия лист на покритието, което ще се нанесе по-късно). 
В случай на последващи покрития с дебелина < 1 мм, грундът няма да се поръсва с пясък. 
Незасятият грунд трябва да бъде завършен в рамките на 24 часа.

Запечатване
Материалът се полага на 1-2 работни стъпки. За да се получи неплъзгаща повърхност, 
първият прясно нанесен слой се поръсва с пясък DisboADD 943/944 или други подходя-
щи материали като напр. Durop, гранит или силициев карбид, в зависимост от желаната 
грапавост на повърхността.
Шпакловка
За основи с грапавост макс. 1,0 mm (измерено по метода пясъчна повърхност): 
Шпакловъчната маса е направена от: 

Нанасяне В зависимост от предназначението може да се нанася с гумен ракел, уплътнителна 
пръчка, валяк със средна дължина на телта или с маламашка.

Технически данни • Плътност:      около 1,1 g/cm3

• Дебелина на сухия слой:    около 90 µm/100 g/m2

• Износване Taber (CS 10/1000 U/1000g):  43 mg/30cm2

• Пендуларна устойчивост König:   oколо 197 s
• Якост при натиск:     около 89N/mm2



       НАЧИН НА УПОТРЕБА
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DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung: 1 тегловна част 
DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm): 1,5 тегловни части

За основи с грапавост по-голяма от 1,0 mm (измерена по метода на пясъчна по-
върхност): 
Шпакловъчната маса е направена от 
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung: 1 тегловна част 
Кварцов пясък: 1,5 тегловни части (DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm) 
+ DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4 - 0,8 mm), смесени в съотношение 1 : 1).

Шпакловъчната маса се излива върху грундираната повърхност. Материалът се 
разстила с мистрия (или метална чистачка без зъбци с максимална ширина 60 cm) до 
дебелината на зърното за изравняване на неравностите. При необходимост шпакло-
въчната маса може да се поръси с кварцов пясък.

Изравняващ слой
За благородни повърхности с висококачествен външен вид. Нанесете 
грунда и евентуално шпакловъчната маса, както е описано по-горе. 
Шпакловъчната маса е направена от DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung: 
1 тегловна част DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm): 1 тегловна част 
Смесеният материал се изсипва върху повърхността и се разпределя равномерно 
с гума чистачка, със зъби (4 мм триъгълни зъби). След около 10 минути въздушните 
мехурчета се отстраняват с валяк с шипове, работещ в две перпендикулярни посоки. 
Изравняващият слой не се посипва с пясък.

Хоросан
Нанесете грунда върху основния слой спoред описанието в „Грунд слой“. Хаванът се 
прави от:
 
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung: 1 тегловна част 
DisboADD 946 Quarzsandmischung (0,01 - 2,0 mm): 10 тегловни части 
Материалът в опаковката от 5 кг е подходящ за смесване с две торби от 25 кг пясък 
DisboADD 946. Пясъкът DisboADD 946 се вкарва в миксера и свързващото вещество 
(DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung) се добавя, докато се хомогенизирана. 
Получената смес се разбърква добре за 3 минути.

Разтворът се нанася мокро върху мокро върху прясно нанесения слой грунд или върху 
втвърдения, но поръсен слой грунд. Компактно и изравнено с пластмасова чистачка 
или чистачка от неръждаема стомана. Накрая хоросанът се проверява (за дебелина) 
с шублер. За да се получи повърхност, която не пропуска течности или не се хлъз-
га, тези слоеве се запечатват съгласно процедурата, представена в „Запечатване“. 
Ако хоросанът трябва да бъде завършен по-късно, той се измазва, за да затвори 
порите, с DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung, с добавяне на 2% тегловни от 
DisboADD 952 Stellmittel für EP-Harze.

Цокли (с радиус 5 сm)
Грундът се нанася върху поддържащия слой. Хоросанът се приготвя от DisboPOX 420 
E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung: 1 тегловна част 
DisboADD 946 Quarzsandmischung (0,01 - 2,0 mm): 10 тегловни части 
Прясно полученият материал се нанася с подходящ инструмент, като напр. первази 
с мистрия с радиус 5сm.

Защита на прясно излят бетон
За да се намали изпарението на водата и да се предпази от бързо изсъхване на 
бетона, продуктът трябва да се нанесе възможно най-бързо: Подходящият момент в 
този смисъл е ситуацията, когато бетонът има водо-циментова стойност (a/c) < 0,55 
и може да се прилага върху пешеходен трафик (при +20°C вече след няколко часа 
леене) без да оставя следи.
 
Материалът ще се полага само върху повърхности, които са предва-
рително обработени, за да няма вещества с отрицателен ефект вър-
ху адхезията (напр. агломериран слой - циментово мляко). Не се допус-
ка наличието на воден филм върху повърхността при нанасяне на продукта. 
Повърхността ще се почисти със стоманена или пластмасова мет-
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Около 30 мин. при температура +20°C и 60% относителна влажност на въздуха. 
По-високите температури съкращават, по-ниските температури удължават времето 
за обработка. 
 
Температура на материала, работната среда и поддържащия слой: 
Мин. +10°C, макс. +30°C. 
Относителната влажност на въздуха трябва да бъде макс. 80%. Температурата на 
основата винаги трябва да бъде поне 3°C по-висока от температурата на точката на 
оросяване.

ла преди нанасяне на продукта, за да се отстранят всякакви следи от ци-
ментово мляко и да се подобри капилярността чрез отваряне на порите. 
Материалът се нанася с гумена чистачка в противоположни посоки. След време на изчакване 
от около 10 - 15 мин. (при +20°C) материалът се разпределя напречно, с помощта на валяк. 
Нанесете максималното количество DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung, 
което се абсорбира в бетона. Не се допуска образуването на локви от материал. 
Нанесеният материал се проверява за пори, ако има такива, операцията по нанасяне се 
повтаря. След това поръсете с пясък DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4 - 0,8 mm).

Разход Грунд:        прибл. 200 - 400 g/m2

Запечатване:      прибл. 200 - 400 g/m2 на слой

Шпакловъчна маса 
за равномерни, леко грапави основи с грапавост макс. 1 mm:
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung  прибл. 660 g/mm/m2

DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm) прибл. 1 kg/mm/m2

за неравни, груби основи с грапавост над 1 mm:
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung  прибл. 660 g/mm/m2

DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm) прибл. 500 g/mm/m2

DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4 - 0,8 mm) прибл. 500 g/mm/m2

Изравняващ слой за благородни повърхности
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung  прибл. 800 g/m2

DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm) прибл. 800 g/m2

Цокли (5 сm радиус)
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung   прибл.150 g/m
DisboADD 946 Quarzsandmischung (0,01 - 2,0 mm)  прибл. 1,5 kg/m

Хоросан*
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung   прибл. 190 g/mm/m2

DisboADD 946 Quarzsandmischung (0,01 - 2,0 mm)  прибл.1,9 kg/mm/m2

 
Защита на прясно излят бетон
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung   прибл.  300 - 600 g/m2
DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4 - 0,8 mm)  прибл.  1 kg/m2

Точните разходни стойности се установяват чрез извършване на проби на място. 
* Възможни са ремонти на частични участъци по терасови/балконски повърхности. 
Поради разликите в коефициента на разширение между епоксидните замазки и бе-
тона, не е възможно да се нанасят епоксидни замазки върху цялата повърхност, в 
противен случай има риск тя да се напука.

Време за обработка

Почистване на 
инструментите

Времената на изчакване между слоевете трябва да бъдат мин. 12 и макс. 24 часа при 
температура +20°C. При надвишаване на времето за изчакване е необходимо пред-
варително нанесената повърхност да се шлайфа (при шлайфане трябва да се избягва 
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Указания за безопасност Предназначен само за професионална употреба.
Компонент А:
Предизвиква дразнене на кожата. Може да причини алергична кожна реакция. 
Предизвиква сериозно дразнене на очите. Токсичен за водната среда с дългосроч-
ни ефекти. Ако е необходим медицински съвет, дръжте контейнера или етикета на 
продукта под ръка. Дръжте далеч от деца. Избягвайте всякакъв контакт с очите, ко-
жата или дрехите. Измийте добре ръцете си след употреба. Избягвайте изпускане 
в околната среда. Носете защитни ръкавици/предпазни очила. Съдържа: Bis(4,4‘-
glycidyloxyphenyl)-propane, Bisphenol-F-Epoxidharz MG <700, 1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)-
2,2-dimethylpropane, Oxirane, Monoderivatives. 

Компонент В: 
Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите. Токсичен за водната сре-
да с дългосрочни ефекти. Избягвайте всякакъв контакт с очите, кожата или дрехите. 
Измийте добре ръцете си след употреба. Избягвайте изпускане в околната среда. Носете 
защитни ръкавици/предпазни очила. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Свалете 
незабавно всички замърсени дрехи. Изплакнете кожата с вода/душ. ПРИ КОНТАКТ С 
ОЧИТЕ: Изплакнете обилно с вода в продължение на няколко минути. Свалете кон-
тактните лещи, ако има такива и ако това може да стане лесно. Продължете изплак-
ването. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Съдържа: 
Polyoxypropylenediamine, 1,3-Cyclohexylenebis(methylamine).

      СЪВЕТИ

Почистване и подръжка Възможна е поява на тебеширени участъци или промяна в нюанса поради въздействи-
ето на UV радиация и атмосферни влияния. Органичните багрила (напр. кафе, червено 
вино или листа) или различни химикали (напр. дезинфекционни разтвори, киселини и 
др.) могат да променят нюанса на боята. Това не засяга функционалността на продукта.

Почистване на 
инструментите

Веднага след употреба или по време на по-дълги прекъсвания на работа с DisboADD 
419 Verdünner/Reiniger für EP-Harze.

повреда на грунда), ако не е поръсена с пясък. Даденият времеви интервал се съкра-
щава при по-високи температури и се удължава при по-ниски температури.

Забележка: В случай на използване като защита на прясно излят бетон, при +20°C, е 
възможно да се нанасят тънки покрития (уплътнители, слоеве, нанесени с валяк) след 2 
дни, могат да се нанасят дебели слоеве (саморазливни слоеве, саморазливни замазки 
и поръсени замазки ) след 5 дни.

Време за съхнене При условия на температура от +20°C и относителна влажност на въздуха 60%: може 
да се нанася върху пешеходен трафик (с цел добоядисване) след около 12 часа, може 
да се нанася механично след около 3 дни и се втвърдява напълно след около 7 дни. 
Ниските температури удължават времето за съхнене. Защитете повърхността по вре-
ме на процеса на втвърдяване (приблизително 12 часа при температура от +20°C) 
от влага, в противен случай могат да се появят повърхностни дефекти и проблеми с 
адхезията.

Отвеждане на отпадъците Невтвърдените остатъци и замърсените опаковки се изхвърлят като опасни отпадъци. 
Остатъци от материала: смесете основната маса с втвърдителя, оставете го да се втвър-
ди и го изхвърлете като остатъци от боя.



Техническа карта  420

Техническа информация 420: месец ноември 2022г.
Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача 
да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния ре-
зултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване  и употреба, дали избраният материал е 
пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на прило-
жението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg

Техническа помощ ДАУ Бента България ЕООД 
тел. +359 88 2 393894 
E-mail: office.sofia@caparol.bg; 
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg 
www.caparol.bg

Гранична стойност за ЛОС, 
допустима от ЕС 

от тези продукти (категория A/j): 500 g/l (2010 г.). Този продукт съдържа макс. < 1 g/l 
VOC.

EN 13813
Стандартът EN 13813 „Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки. Разтвори и смеси за 
подови замазки. Характеристики и изисквания“ определя изискванията към подовите замазки, 
които се използват за подови конструкции във вътрешни помещения. Подовите покрития и 
запечатващи слоеве от епоксидна смола също са обхванати от този стандарт.

Дисбон ГмбХ
Росдьорфер щрасе № 50, 64372 Обер-Рамщат, Германия 

08
DIS-420-010265
EN 13813:2002

Подова замазка от синтетична смола/Подово покритие от синтетична смола за 
приложение във вътрешни помещения

EN 13813:SR-Efl s1-B1,5-AR1-IR4

Реакция на огън Efl

Освобождаване на корозивни вещества SR

Устойчивост на износване ≤ AR1

Якост на свързване ≥ B1,5

Якост на удар ≥ IR4 


