
 - 1 - 

Technická informace 
 

Disboxid 420 E.MI Primer 
 
Dvousložkový transparentní základní nát�r na podlahy s minimálními emisemi 
 
 

Popis výrobku 
 
Oblast použití Díky minimálním emisím zvlášt� vhodný pro všechny „citlivé“ prostory, jako spole�enské 

sály, mate�ské školky a školy, nemocnice, apod.  
Jako základní nát�r a pojivo st�rkových a maltových vrstev do všech pr�myslových a 
dalších prostor. Lze použít i na podklady s mírn� zvýšenou zbytkovou vlhkostí. 
Jako pojivo ve spojení s maltovým pískem Disboxid 946 k vytvá�ení mimo�ádn� odolných 
maltových vrstev, fabion�, nebo k reprofilaci vylámaných �ástí. 
Jako hladký nebo protiskluzový nát�r. 
K zalévání spar. 
Jako ochrana �erstvého betonu proti vysychání. 
Testováno dle AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten - 
Výbor pro zdravotní posouzení stavebních výrobk�) zkušebních kriterií na obsah 
t�kavých organických rozpoušt�del jako stavební výrobek pro interiérové užití.  
  

Vlastnosti - minimální emise 
- ú�edn� sledovaný obsah škodlivých látek 
- bez obsahu benzylalkohol� a alkylfenol� 
- dob�e proniká do podkladu 
- výborn� p�ilne k podkladnímu betonu 
-  

Technická data - hustota cca 1,1 g/cm3 
- síla suché vrstvy cca 90 �m p�i 100 g/m2 
- ot�r dle Tabera (CS 10/1000 U/1000g) cca 43 mg/30 cm3 
- Kyvadlo dle Königa: cca 197 s 
- Pevnost v tlaku: cca 89 N/mm2 
-  

Materiálová báze Nízkoviskózní epoxidová prysky�ice. 
 

Balení 1; 5 a 10 kg kombibalení. 
 

Odstín Transparentní. 
Lze tónovat tónovacími pastami Disboxid 980 NEFA POX. 
Barevné zm�ny a k�ídování vlivem UV zá�ení a vliv� pov�trnosti je možné. Organická 
barviva (nap�. káva, �ervené víno, listí) nebo chemikálie (nap�. desinfek�ní prost�edky 
nebo kyseliny) mohou zap�í�init zm�nu barvy. Funk�nost nát�ru tím nebude ovlivn�na. 
 

Skladování V suchu a chladu, ale ne na mrazu. Origináln� uzav�ené nádoby lze skladovat nejmén� 2 
roky. P�i skladování p�i nízkých teplotách nechte materiál proh�át na cca 20o C 
p�emíst�ním do vytáp�ných prostor.  
 

Zpracování 
 
Vhodné podklady Veškeré minerální podklady. Podklad musí být nosný, tvarov� stálý, pevný, bez 

uvol�ujících se sou�ástí, prachu, mastnot, ot�r� pneumatik a jiných látek omezujících 
p�ilnavost. V p�ípad� polymercementových a cementových vyrovnávacích hmot je nutné 
p�edem ov��it p�ilnavost na zkušební ploše.  
 
Pevnost podkladu v tahu musí být v pr�m�ru alespo� 1,5 N/mm2, p�i�emž nejnižší 
povolená jednotlivá hodnota je 1,0 N/mm2.  
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Podklad m�že mít nejvyšší vyrovnanou vlhkost: 
Beton a cementové pot�ry 4 % 
Anhydritové pot�ry 0,5 % 
Magnezitové pot�ry 2 – 4 % 
Xylolitové pot�ry 4 – 8 % 
Vzlínající vlhkost je t�eba vylou�it, p�edevším u anhydritových a magnezitových pot�r�. 
Izolace proti zemní vlhkosti se d�razn� doporu�uje. 
 

P�íprava podkladu Podklad ošet�ete vhodným zp�sobem (otryskání, obroušení) tak, aby vyhovoval výše 
zmín�ným požadavk�m. Vylámaná nebo chyb�jící místa vypl�te polymercementovými 
(Disbocret PCC) nebo epoxidovými maltami. 
 

P�íprava materiálu Tužidlo p�idejte k základní hmot�. Pomalub�žným míchadlem (max. 400 ot/min) d�kladn� 
promíchejte. Celý obsah p�elijte do jiné nádoby a znovu promíchejte. 
V p�ípad� tónování nejd�íve promíchejte základní hmotu s pastou NEFA POX. 
 

Pom�r míchání: Základní hmota : tužidlo = 7 : 3 hmotnostních díl�. 
 

Nanášení materiálu Podle zp�sobu použití gumovou st�rkou, št�tcem, vále�kem nebo nerezovým hladítkem. 
 

Skladba nát�ru Základní nát�r: 
P�ipravený materiál nalijte na podlahu a rovnom�rn� rozet�ete gumovou st�rkou. Aby se 
zabránilo vzniku lesklých míst, celý povrch ješt� p�evále�kujte vále�kem se st�edním 
vlasem. �erstvý základní nát�r podle pot�eby zasypte pískem. Pro vále�kem nanášené 
protiskluzové nát�ry a pro maltové vrstvy zasypte pískem Disboxid 943 nebo 944. Pro 
st�rkové vrstvy nanášené nerezovým hladítkem zasypte pískem Disboxid 942. Pokud se 
nepoužije zásyp pískem, musí se další vrstva nanést po 16 – 24 hodinách (p�i teplot� 
max. 20oC. P�i vyšších teplotách musí být vždy plocha zasypána pískem. 
 
Krycí nát�r: 
Materiál naneste v 1 – 2 vrstvách jako v p�edchozím p�ípad�. Pro protiskluzový povrch se 
do první vrstvy zasype k�emenný písek Disboxid 943 nebo 944, p�ípadn� jiná vhodná dr� 
podle požadované drsnosti povrchu. 
 
St�rková vrstva: 
Pro rovné podklady p�ipravte st�rku z 2 hmotnostních díl� prysky�ice Disboxid 420 E.MI 
Primer a 3 hmotnostních díl� písku Disboxid 942. 
Pro nerovné, hrubé podklady p�ipravte st�rku z 2 díl� prysky�ice Disboxid 420 E.MI 
Primer, 1,5 dílu písku Disboxid 942 a 1,5 dílu písku Disboxid 943. 
St�rku vylijte na podklad a nerezovým hladítkem rovnom�rn� rozet�ete. Poté vrstvu 
odvzdušn�te vále�kem s bodlinami. Plochu podle požadavku zasypte k�emenným 
pískem. Porézní podklady p�ed nanášením st�rkové vrstvy opat�ete základním nát�rem. 
 
Maltová vrstva: 
Podlahovou plochu opat�ete základním nát�rem, jak popsáno výše. 
Maltu p�ipravte z 1 dílu prysky�ice Disboxid 420 E.MI Primer a 10 díl� písku Disboxid 946. 
Do mícha�ky vysypte 50 kg (2 pytle) písku Disboxid 946, a do b�žící mícha�ky vylijte 5 
kg p�ipravené prysky�ice Disboxid 420 E.MI Primer. 3 minuty intenzivn� míchejte. 
P�ipravenou maltu nanášejte do �erstvého základního nát�ru (nebo do vytvrdlého, 
pískem zasypaného základního nát�ru), zhutn�te, a vyhla	te nerezovým nebo plastovým 
hladítkem. Pro dosažení rovnom�rné vrstvy použije vhodné stahovací lišty. Pro dosažení 
t�sné, p�ípadn� protiskluzové podlahové vrstvy ješt� naneste krycí nát�r, jak uvedeno 
výše. P�ed nanášením krycího nát�ru naneste k uzav�ení pór� základní nát�r Disboxid 
420 E.MI Primer s p�ídavkem cca 2% Disboxid 952 Stellmittel. 
 
Ochrana �erstvého betonu: 
Ke snížení množství zám�sové vody a k ochran� p�ed vysycháním musí být nát�r 
proveden co nejd�íve. Správný okamžik je tehdy, jakmile beton s pom�rem voda - cement 
<0,55 je pochozí aniž by na povrchu z�stávaly stopy. 
Nát�r je vhodný pouze na plochy upravované d�ev�ným hladítkem (nebo obdobným 
zp�sobem) tak, že na povrchu nevystupuje vrstva cementového mléka. P�ed aplikací 
nesmí být na povrchu voda. 
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Upozorn�ní: nát�r nelze použít na strojn� hlazené povrchy. 
P�ed nanášením se povrch zdrsní ocelovým nebo ostrým plastovým košt�tem, aby se 
odstranily p�ípadné zbytky cementového mléka a otev�ením pór� zlepšila kapilární 
nasákavost. 
Materiál se nanese na podklad gumovou st�rkou a asi po 10 – 15 minutách k�ížov� 
p�evále�kuje vále�kem se st�edním vlasem. Na povrchu by nem�ly z�stat lesklé plochy. 
Ov��te, zda nát�r uzav�el póry. Pokud ne, naneste ješt� jednu vrstvu a povrch zasypte 
k�emenným pískem Disboxid 943. 
 

Spot�eba Základní nát�r: 
Cca 200 – 400 g/m2 
 
Krycí nát�r: 
Cca 200 – 400 g/m2 na jednu vrstvu. 
 
St�rková vrstva (na 1 mm síly vrstvy): 
Hladké podklady 
Disboxid 420 E.MI Primer cca 660 g/m2 
Disboxid 942 cca 1 kg/m2 
 
Hrubé podklady 
Disboxid 420 E.MI Primer cca 660 g/m2 
Disboxid 942 cca 500 g/m2 
Disboxid 943 cca 500 g/m2 
 
Maltová vrstva (na 1 mm síly vrstvy, celková síla alespo� 5mm): 
Disboxid 420 E.MI Primer cca 190 g/m2 
Disboxid 946 cca 1,9 kg/m2 
 
Ochrana �erstvého betonu: 
Disboxid 420 E.MI Primer cca 300 – 600 g/m2 
Disboxid 943 cca 1 kg/m2 

 
Poznámka: na balkonech, terasách a lodžiích je možné použití epoxidové malty pouze 
k vypln�ní vylámaných míst. K celoplošnému vyrovnání nelze v tomto p�ípad� použít 
maltové ani st�rkové vrstvy – je zde nebezpe�í tvorby prasklin. 
 

Podmínky zpracování Teplota materiálu, podkladu i ovzduší 10 – 30o C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí 
p�ekro�it 80%. Teplota podkladu musí být alespo� 3K nad rosným bodem. 
 

Technologické p�estávky P�i teplot� 20o C musí být další vrstvy nanášeny po 12 – 24 hodinách. V p�ípad� delší 
p�estávky musí být p�ed nanášením materiálu povrch p�ebroušen, pokud nebyl zasypán 
pískem. Uvedený �as se p�i vyšší teplot� zkracuje, p�i nižší prodlužuje. 
Doporu�ení: p�i ochran� �erstvého betonu je t�eba následnou tenkovrstvou povrchovou 
úpravu (nát�r) nanést po 2 dnech, silnovrstvou (st�rková vrstva) po 5 dnech. 
 

Doba schnutí P�i 20o C a 60% vlhkosti vzduchu je povrch po 12 hodinách pochozí, po 3 dnech jej lze 
mechanicky zatížit a po 7 dnech je pln� vyzrálý. P�i nižších teplotách se uvedené �asy 
prodlužují.  
Po dobu vytvrzování (prvních 12 hodin) je t�eba povrch chránit p�ed vlhkostí, aby nedošlo 
k poškození povrchu nebo zhoršení p�ilnavosti následných vrstev. 
 

�išt�ní ná�adí Ihned po použití �edidlem Disboxid 419. 
 

Instrukce 
 
Bezpe�nostní 
upozorn�ní 

Výrobek je ur�en pro pr�myslové použití. 
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Složka A: 
Xi – dráždivý 
N – nebezpe�ný pro životní prost�edí. 
R37/38: Dráždí dýchací orgány a k�ži. R43: M�že vyvolat senzibilizaci p�i styku s k�ží. 
R51/53: Toxický pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé ú�inky ve 
vodním prost�edí. S24: Zamezte styku s k�ží. S26: P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� 
vypláchn�te vodou a vyhledejte léka�skou pomoc. S28: P�i styku s k�ží okamžit� omyjte 
velkým množstvím vody a mýdla. S29: Nevylévejte do kanalizace. S37/39: Používejte 
vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli�ejový štít. 
Obsahuje epoxidové prysky�ice z bisfenolu A (MH < 700) a F (MH < 700), 
alkylglycidylether a neopentylglykoldiglycidylether. 
 
Složka B: 
C – žíravý 
R34: Zp�sobuje poleptání. R37: Dráždí dýchací orgány. R43: M�že vyvolat senzibilizaci 
p�i styku s k�ží. S1/2: Uchovávejte uzam�ené a mimo dosah d�tí. S23: Nevdechujte 
páry/aerosoly. S26: P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a vyhledejte 
léka�skou pomoc. S28: P�i styku s k�ží okamžit� omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
S36/37/39: Používejte vhodný ochranný od�v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo 
obli�ejový štít. S38: V p�ípad� nedostate�ného v�trání používejte vhodné vybavení pro 
ochranu dýchacích orgán�. S51: Používejte pouze v dob�e v�traných prostorách. 
Obsahuje addukt polyaminu, polyoxypropylendiamin, 1,3-cyklohexylenbis(methylamin). 
 

Likvidace K recyklaci p�edávejte pouze zcela vyprázdn�né nádoby. 
Zbytky obou složek p�ed likvidací smíchejte a nechte zreagovat, potom likvidujte jako 
ostatní odpad – kód 08 01 12. 
Samostatný zbytek složky A likvidujte jako nebezpe�ný odpad – kód 08 01 11. 
Samostatný zbytek složky B likvidujte jako nebezpe�ný odpad – kód 07 01 04. 
 

Obsah VOC Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/j): 500 g/ l (2010). Tento 
výrobek obsahuje max. 150 g/l VOC. 
 

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: zá�í 2010 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 


