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Disboxid 980 NEFA®POX- 
Farbpaste 
 
Оцветяваща паста за епоксидни смоли. За 
реализиране на покрития на декоративни подови 
настилки и слоеве грунд, респективно 
предварително оцветени шпакловки. 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

  

Сфера на приложение Оцветяваща паста за епоксидни смоли, за смоли използвани при изпълнението на покрития 
на декоративни подови настилки (напр. Disboxid Multicolor-System) и слоеве грунд, 
респективно предварително оцветени шпакловки.  
 
При използване на пастите за предварително оцветяване на слоеве грунд, респективно на 
шпакловки, нараства покривността на покривната система за подови настилки, дори може да 
скрие някои видими грешки от покривния слой 

  

Основа на материала Епоксидна смола, напълно твърда, съгласно Deutscher Bauchemie  

  

Oпаковка Кутия от 800 г, прибл. RAL 7032  и прибл. RAL 8011  

  

Цвят Възможна е появата на кредиращи участъци или изменение на цвета поради действието 
на UV лъчите и неблагоприятните условия. Органичните оцветители (напр. кафе, червено 
вино или листа) или различни химикали (напр. дезинфектиращи разтвори, киселини и др.) 
могат да променят цвета на боята. Това не повлиява върху функционалността на 
продукта.  
 
Kieselgrau (прибл. RAL 7032), Nussbraun (прибл. RAL 8011)  

  

Съхранение На сухи и прохладни места, предпазена от замръзване. Неотворената, оригинално 
запечатана кофа може да се съхранява за минимум 2 години. При ниски температури, 
продуктът се съхранява преди ползване при температури от около 20°C.  

  

НАНАСЯНЕ 

  
Подготовка на материала Оцветяващата паста се добавя към основната маса и се разбърква добре с миксер на 

ниска скорост (макс. 400 об./мин.). Добавя се втвърдителя и се разбърква усилено, до 
получаване на еднороден цвят, без ивици. Излива се в друг съд и се разбърква отново.  
 
Съотношение на смесване 
1 кутия (800 г) на 25 кг смола  
Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste може да се добави към следните продукти: Disboxid 
420 E.MI Primer, Disboxid 461 EP-Grund TS, Disboxid 462 EP-Siegel, Disboxid 463 EP-Grund 
SR, Disboxid 961 EP-Grund, Disboxid 963 EP-Multi 

  

СЪВЕТИ 

  

Мерки за безопасност 
 (валидни към датата на 

публикация) 

Продукт предназначен само за професионална употреба.  
Дразни очите и кожата. Може да причини сенсибилизация при контакт с кожата. Токсичен за 
водните организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната 
среда. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се съхранява в херметично 
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затворени съдове, на места с добра вентилация. Да се съхранява далече от пламъци или 
източници на искри – Пушенето забранено. Да не се вдишват пари/аерозоли. Да се избягва 
контакт с кожата и очите. Да се съхранява далече от пламъци или източници на искри – 
Пушенето забранено. Да не се вдишват пари/аерозоли. При недостатъчна вентилация,  
носете средства за защита на дихателните пътища.  Да се използва само в помещения с 
добра вентилация. При поглъщане да не се предизвиква повръщане; потърсете веднага 
лекарска помощ и покажете опаковката или етикета. Съдържа епоксидни съставки. Може да 
предизвика алергична реакция. Да се спазват указанията на производителя от техническия 
лист за безопасност. 

  

Обезвреждане Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци могат да се обезвреждат като 
остатъци от бои, втвърдените като строителни отпадъци или битови отпадъци. 

  

Giscode RE1 
  

Технически консултации В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и  
техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от 
представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни 
персонал Капарол или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим 
подробни съвети, за всеки отделен обект. 
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Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна 

на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи 

отговорност за крайния резултат. 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 приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция 

можете да намерите на интернет адрес www.caparol.de. 

ДАУ Бента България ЕООД      

 София,   ж.к  Младост 2 , бул. Андрей Ляпчев   бл.261А       

  тел.  0887 803 298, 02 832 31 65 

 E-mail       office.sofia@caparol.bg 
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