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DISBON- Подови покрития за гаражи

Disboxid Parkhaus-Systeme OS 8

Ефективна Защита за
всички зони за паркиране 
и шофиране!
Подовите площи на многоетажни паркинги и подземни гаражи са изложени на множество 
напрежения. В допълнение към механичното натоварване, причинено от шофирането върху 
тях, моторните масла и трансмисионните масла, горивата и най-вече солите за размразяване, 
които са внесени, също увреждат зоните за паркиране и шофиране.

Покритията от епоксидна смола са 
особено подходящи за защита на 
повърхността. Има редица системи с 
широка гама от възможности за покритие 
отлично доказали сев практика. В 
зависимост от икономическите аспекти, 
честотата на използване и 
местоположението на компонента, има 
различни варианти на дизайн.

Фокусът на показаните опции е преди 
всичко съотношението цена-полза, както 
в много паркингови структури 
рентабилността е важен критерий за 
вземане на решения.

Показаните структури отговарят на 
указанията на DAfStb:

 Disboxid Parkhaus-System OS 8
за покрити паркинги и гаражи 
със зони за движение, без 
премостване на пукнатини.

 Disboxid Parkhaus-System OS 8 E.MI
за покрити паркинги и гаражи 
със зони за движение, без 
премостване на пукнатини. 
Особено подходяща за 
чувствителни към влага основи. 

Минимизирани емисии, TÜV 
сертификат за замърсители - 
тествани и наблюдавани.

Независимо коя структура на 
покритието е избрана: Оптималната 
защита е гарантирана само ако 
детайлите се извършват и 
професионално.
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alle Stell- und Fahrflächen!

Disboxid Parkhaus-Systeme OS 8

Disboxid Parkhaus-System OS 8 E.MI 
тестван срещу влага отдолу

ок. 2,5 mm дебелина
n	 За места за паркиране и шофиране, които не са 
изложени на риск от напукване както и паркинги, 
входни и изходни рампи
n	Износоустойчива, нехлъзгаща се повърхност за  
зони с често движение
n	Отговаря на изискванията на насоките за 
поддръжка на DAfStb 

Грнундиране и шпакловане
Disboxid 460 EP-Ground, 462 EP-Siegel Neu, 
Disboxid 461 EP-Filler
смесен с Disboxid 942 Mischquarz,
посипка с Disboxid 943/944 Einstreuquarz

Финишен слой

Disboxid 464 EP-Decksiegel

ок. 2,5 mm дебелина
n	За места за паркиране и шофиране, които 
не са изложени на риск от напукване
както и паркинг, входни и изходни рампи
n	Износоустойчива, нехлъзгаща се 
повърхност за здрави и често посещавани 
зони
n	Изпълнява изискванията на насоките за 
поддръжка на DAfStb
n	Тестван съгласно критериите за 
изпитване на AgBB за емисии на ЛОС от 
строителни продукти, използвани в 
интериора

Грнундиране и шпакловане 
Disboxid 420 E.MI Primer
смесен с Disboxid 942 Mischquarz,
посипка с Disboxid 943/944 Einstreuquarz

Disboxid 421 E.MI Coat

Финишен слой
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По-дълги интервали за поддръжка | Проверка на 
икономиите на енергия 
Дългосрочна лоялност на клиентите

LifeCycle- Решения
за паркинги
Независимо дали е ново строителство или обновяване: DISBON предлага убедителни 
системни решения за подземни гаражи и многоетажни паркинги, които винаги са 
интегрирани в съгласувана цялостна концепция.
Вземете качествени покрития за тавани, стени и подове - и постигнете осезаеми 
икономически ползи за вашата компания. Тъй като използването на специални 
материали и системи за покрития осигуряват плюсове по отношение на рентабилността.

DISBON-Systeme за гаражи
Използвайте компетенциите на DISBON  
за да имате по-висока икономическа изгода
от обектите си. 

Икономични решения за покрития за 
многоетажни паркинги и подземни гаражи


