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DisboPUR A 326  
Hitrostrdljiv, pokriven, dvokomponentni reaktiven premaz na osnovi estra 
asparaginske kisline  

 

 

 

 

Opis proizvoda 

    Osnova veziva/učinkovine  

 Predvidena uporaba 

 
 
 

         Lastnosti 
 
 
 
 
 
 

                                                              Barvni toni 
 
 
 
 
 

 
         Atest 

 
 
 
 
 

    Embalaža/velikosti pakiranja 

 

                                Skladiščenje  

 

              Zagotavljanje kakovosti 

Dvokomponentna specialna smola na snovi estra asparaginske kisline  

Premaz za mineralne talne površine znotraj in zunaj objektov in za notranje površine iz 

trdega asfalta. Posebej je primeren za hitro preplastitev nosilnih epoksidnih premazov in 

židkotrdih poliuretanskih premazov. 

 

■ Hitro strjevanje 
■ Obstojnost na svetlobi, izredno dobra obstojnost barvnega tona in UV-obstojnost 
■ Židkotrdo 
■ Dobra kemična obstojnost 
■ Brez snovi, ki ovirajo sprijem lak premazov   
■ Nevtralen vonj med obdelovanjem 
■ Minimirane emisije 

Pribl. RAL 7032 – prodnato siva (v 7-kilogramski pločevinski kombinirani embalaži).  

Na željo je mogoče naročiti tudi posebne barvne tone. 

Organska barvila (npr. v listih) ter različne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kisline 

ipd.) lahko povzročijo spremembe barvnega odtenka. Brušenju podobna obremenitev 

lahko razpraska površino. Funkcionalnost prevleke ostane pri tem nespremenjena. 

■ Preverjanje protidrsne lastnosti po DIN 51130, strukturni premaz R 10  
■ Preverjanje protidrsne lastnosti po DIN 51130, posuta obloga R 11/V4 
■ Preskus združljivosti z lak premazi, poročilo o preskusu 
■ Klassifikacija požarne odpornosti po DIN EN 13501-11  
■ Poročilo o preskusu oddajanja emisij 
■ Uporaba v živilski industriji 

■ 7 kg v pločevinasti kombinirani embalaži 
■ 24,5-kilogramska embalaža (komponenta A /osnovna masa: 17,5 kg v pločevinskem hoboku, 
      komponenta B/trdilec: 7 kg v pločevinskem vedru) 

Na hladnem, suhem, ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži je rok skladiščenja vsaj 

9 mesecev.  

Visokokakovostni izdelki zahtevajo strog nadzor nad surovinami in njihovo predelavo.  

Interni kemijski strokovnjaki zagotavljajo to kakovost od vhoda do izhoda blaga. 

AvenariusAgro proizvaja po TÜV-preverjenem in certificiranem sistemu upravljanja 

kakovosti ISO 9001-2015, nagrajen je bil tudi s certifikatom za odgovorno ravnanje 

Responsible Care .  
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Tehnični podatki  

Poraba 
Osnovni premaz 
DisboPUR A 320 

pr. 0,4 – 0,6 kg/m2  

 

Tanek polnilno-izravnalni sloj 

DisboPUR A 320 

Polnilo 0,1 – 0,3 mm (kremenov pesek Disboxid 942 Mischquarz) 

 

 

Premaz za valjček, (vmesni sloj za strukturni sloj) 

DisboPUR A 326 

 

 

Samorazlivni premaz (2 mm rakel), gladka površina 

DisboPUR A 326 

 

pribl. 0,8 

kg/mm/m2  
pribl. 0,4 

kg/mm/m2 
 
 

pribl. 0,4 kg/m2 
 
 
 

pr. 0,6 – 0,7 kg/m2  
 

Posuta obloga (R11 V4) – posuti nanos:  

Sloj za posip DisboPUR A 326 pr. 0,6 – 0,7 kg/m2 

Posip:  

Polnilo 0,3 – 0,8 mm (kremenov pesek Disboxid 943 Einstreuquarz)* pribl. 3 kg/m2 
 

Zaključni talni premaz: 

DisboPUR A 326 pr. 0,6 – 0,9 kg/m2 

 
 
Protidrsna površina z večjo debelino nanosa 

Sloj za posip: 

DisboPUR A 326 pribl. 0,8 kg/m2 

Polnilo 0,1 – 0,3 mm (kremenov pesek Disboxid 942 Mischquarz) pribl. 0,3 kg/m2 
 

Posip:  

Polnilo 0,3 – 0,8 mm (kremenov pesek Disboxid 943 Einstreuquarz)* pribl. 4 kg/m2 
 

Zaključni premaz: 

DisboPUR A 326 pribl. 0,6 – 0,9 kg/m2 

Strukturni premaz (R10) 

Prvi premaz (z valjčkom) 

DisboPUR A 326 

 

Drugi premaz 

DisboPUR A 326 

Polnilo 0,1 – 0,3 mm (kremenov pesek Disboxid 942 

Mischquarz)  
Polnilo 0,3 – 0,8 mm (kremenov pesek Disboxid 943 

Einstreuquarz) 

pribl. 0,4 kg/m2 

 

 

pribl. 0,5 – 0,6 kg/m2 

pribl. 0,25 – 0,3 

kg/m2  
pribl. 125 – 150 

g/m2  

* Alternativno polnilo 0,7 – 1,2 mm (kremenov pesek 944 Einstreuquarz)  

Točno porabo ugotovite na testni površini na objektu.  
Poraba zaključnega laka na posutih premazih je lahko precej različna, odvisna je od 

temperature, načina izvedbe, orodja in različnih materialov za posipanje.  
       

                                                 Mešalno razmerje       komponenta A (osnovna masa) : komponenta B (trdilec) = 5 : 2 utežnih delov 

                                                                  Gostota pribl. 1,4 g/cm3 

                           Odprti čas za vgradnjo materiala Temperatura Odprti čas za vgradnjo materiala 
 

5°C 20 – 25 minut 
 

10 °C 20 – 25 minut 
 

20 °C 20 – 25 minut 
 

30 °C pribl. 15 minut 
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     Sušenje 
 
 
 
 

                                                          Stopnja sijaja 

Abrazija po Taberju 
 

                                                             Viskoznost 

                                              Raztezek pri pretrgu  

                                                 Trdota po Shore-D  

                                      Debelina suhega nanosa 
 
 
 

                                               Kemična odpornost 
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Pri 20 °C in 60-odstotni relativni zračni vlagi so tla pohodna po pribl. 2,5 ure in po pribl. 48 

urah popolnoma pripravljena za mehanske in kemične obremenitve. Pri nižjih 

temperaturah po ustrezno daljšem intervalu. Prekoračitev predpisanih vrednosti porabe 

lahko pvzroči upočasnjeno strjevanje. Naneseni material zaščitite med fazo strjevanja 

pred vlago.  

S sijajem. 

(CS 10/1000 U/1000 g): 

pribl. 52 mg/30 cm2 

pribl. 1.700 mPas 

pribl. 15 % (pri debelini nanosa 500 µm) 

pribl. D 76 

pribl. 72 µm/100 g/m2 

Odpornost 
 

Tabela kemične odpornosti po DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C 
 

Skupina sredstev* 
 

1 Bencinska goriva, super in navadni (po DIN EN 228) z >3  
največ 5 vol. % bioalkohola dni 

Kurilno olje EL (po DIN 51 603-1), nerabljena 

olja za motorje z notranjim zgorevanjem in nerabljena 

3 menjalniška olja, >7 
zmesi iz nasičenih in aromatskih ogljikovodikov dni 

z vsebnostjo aromatov < 20 utežnih % in  

plameniščem > 55 °C 

4 
 

5 

Vsi ogljikovodiki ter zmesi z vsebnostjo benzena z največ 5 

vol. % benzena 

Eno- in večvalentni alkoholi (do največ 48 vol. % metanola), 

glikoleter 

>1 dan 
 

>1 dan 

7b Biodizel (po DIN EN 14214) 
>7  

dni  

9 Vodne raztopine anorganskih kislin (ogljikove kisline) >3 

do 10 % ter njihove soli (v vodni raztopini) dni 

Mineralne kisline do 20 % ter njihove soli v vodni  >7 

10 raztopini (pH <6), razen fluorovodikove kisline in oksidacijsko delujočih dni 

kislin in njihovih soli (V) 

Žveplova kislina 38 % 
 

Zavorna tekočina DOT 4 

>3 

dni  

 >7 

dni  

>7  

Antifriz / glizantin dni 

(V)  

>7  

Skydrol LD4 dni 
(V) 

 
Rdeče vino 

>7  
dni  

(V) = obarvanja  

* po načelih testiranja DIBT  

Izvedba   
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            Priprava površine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Priprava materiala 
 
 
 
 
 
 

                                Predlog za izvedbo premaza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Delovna temperatura 
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Pri mineralnih podlagah in trdem asfaltu: 

Obstoječo cementno podlago pripravite z nizkoprašnim peskanjem s trdim  
materialom (kroglično peskanje) ob sočasnem odsesavanju. Intenziteta odstranjenih manj 

stabilnih slojev je odvisna od tlaka, vrste in količine sredstva za peskanje.  
Brušenje je dovoljeno samo za lokalno manjše površine (obdelava robov), izjema je priprava 

podlage s tehniko diamantnega brušenja za odstranitev manj stabilnih slojev. 
Upoštevajte tudi tehnično smernico BEB-Arbeitsblatt KH-0/U*, BEB-Arbeitsblatt KH 3* ter 

tabelo 2.5 Smernice za zaščito in popravilo betonskih elementov, 2- del Nemškega odbora 

za jeklobeton. 

Izbita in odlomljena mesta v mineralni podlagi lahko zapolnite in izravnate z malto 

Disbocret®-PCC ali Disboxid EP. 

Podlage z vsebnostjo vlaken (jeklenih ali polimernih) morate po obdelavi s predpremazom v 

vmesni fazi obrusiti in nato še enkrat obdelati s predpremazom, da preprečite učinek "vleka".  

Nosilne, otrdele EP-premaze in židkotrde PU-premaze očistite in obrusite ali speskajte do 

posvetlitve (ti. belega loma). Prah od brušenja temeljito odstranite. 

* nemško združenje za estrihe in obloge Bundesverband Estrich und Belag e.V., 53842 Troisdorf-
Oberlar 

Premešajte komponento A (osnovna masa) in ji primešajte komponento B (trdilec). S 

počasnim mešalnikom (največ 400 1/min) zmes temeljito premešajte, da nastane barvno 

enotna, homogena zmes.  

Zmešani material preložite v drugo posodo in jo še enkrat temeljito premešajte (nikoli ne 

vgrajujte materiala kar iz originalne dobavljene posode). Temperatura materiala naj znaša 15 

– 20 °C. Materiala ni dovoljeno redčiti. Po potrebi (npr. na navpičnih površinah) lahko 

DisoPUR A 326 tiksotropirate (mu znižate viskoznost) z 1 utežnim % dodatka Stellmittel T. 

Osnovni premaz (predpremaz) 

Mineralne podlage obdelajte s predpremazom DisboPUR A 320 za 

zapiranje por. Glede na pričakovane zahteve lahko uporabite alternativno 

Disboxid 420 E.MI Primer  
ali Disboxid 461 EP-Filler Neu. 

Podrobne informacije si preberite v pripadajočih TI.  
Robate/hrapave podlage egalizirajte še s tankim polnilno-izravnalnim slojem (material za 

predpremaz zmešamo s kremenovim peskom). 

Trdi asfalt v notranjih prostorih obdelajte s predpremazom DisboPUR A 326, ki ga nanesite s 

trdogumeno gladilko ali raklom/strgalom, da zaprete vse pore v podlagi. Za robate asfaltne 

podlage s porami je potrebna še izravnava s tankim polnilno-izravnalnim slojem. 

DisboPUR A 326: 1 utežni del, polnilo 0,1 – 0,3 mm (kremenov pesek Disboxid 942 

Mischquarz): 0,5 utežnega dela. 
 

Zaključni glavni nanos 
 

Samoizravnalni nanos, gladka površina 

DisboPUR A 326 zlijte na površino, enakomerno razmažite s trdogumenim raklom na 2 

mm in navzkrižno prevaljčkajte s srednjedlakim valjčkom. 

Posuta obloga (R11 V4) – posuti nanos 

Izvedba kot pri "Samoizravnalnem nanosu, gladka površina", prvi še sveži sloj posujte s 

polnilom, tj. kremenovim peskom za posip 0,3 – 0,8 mm (Disboxid 943 Einstreuquarz) po 

vsej površini. Nesprijeti pesek pozneje odstranite. Za zaključni nanos uporabite  

DisboPUR A 326, ki ga nanesite v nasprotni smeri z gumijasto gladilko in razmažite 

enakomerno po površini, nato pa še prevaljčkajte navzkrižno z valjčkom. 

Protidrsna površina z večjo debelino nanosa 

Potem ko ste prestavili material v drugo posodo, mu primešajte 40 utežnih % polnila 0,1 – 0,3 

mm (Disboxid 942 Mischquarz) in zlijte zmes na površino.  

Enakomerno razmažite z trdogumenim raklom na debelino nanosa 3 – 4 mm. Po pribl. 10 

minutah premora posujte še sveti nanos s polnilom 0,3 – 0,8 mm (Disboxid 943 

Einstreuquarz) po vsej površini. Nesprijeti pesek pozneje odstranite. Za zaključni nanos 

uporabite DisboPUR A 326,  ki ga nanesite v nasprotni smeri z gumijasto gladilko in 

razmažite enakomerno po površini, nato pa še prevaljčkajte navzkrižno z valjčkom 

Strukturni premaz (R 10) 

DisboPUR A 326 nanesite s srednjedlakim valjčkom. Za 2. nanos dodajte materialu, potem 

ko ste ga preložili v drugo posodo 50 utežnih % polnila 0,1 – 0,3 mm (Disboxid 942 

Mischquarz) in pribl. 25 utežnih % polnila 0,3 – 0,8 mm (Disboxid 943 Einstreuquarz). Zmes 

nanesite z gladilko iz legiranega jekla in ostro postrgajte prek zrn. Takoj nato prevaljčkajte z 

grobim valjčkom iz moltoprena z navzkrižnimi potezami. Površino lahko v ta namen tudi 

prehodite z okovanimi čevlji.  

Dovoljena temperatura materiala, zraka in podlage pri vgradnji znaša najmanj 3 °C in največ 

30 °C. Vlaga (rel. zračna vlaga > 70 %) deluje katalitično (poveča hitrost kemijske reakcije). 

Pospeši reakcijo in skrajša interval obdelovanja. Temperatura podlage mora biti vedno vsaj 

3 °C nad temperaturo rosišča.  
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                                              Postopek nanašanja Zaradi kratkega intervala za vgradnjo zmešanega materiala morate paziti, da material obdelujete  
                                                                                    tekoče in neprekinjeno. 

Za mešanje, nanašanje in naknadno valjčkanje oziroma strukturiranje so optrebni vsaj 

3 delavci, na večjih površinah pa še dodatni.  

Pri valjčkanju in strukturiranju se ni mogoče povsem izogniti delovnim sledem valjčka. Nanos 

za posipanje morate pri posutih površinah nanesti v enakomerni debelini, drugače ostanejo 

vidne razlike v strukturi površine.   
Za oceno površine je treba izdelati testne površine v konkretnih pogojih objekta. 
Pri nanašanju z zobatom raklom izbrani trikotni zobje ne dajo samodejno predpisanih 

vrednosti porabe.   

                                                      Delovni premori  Delovni premori med posameznimi delovnimi fazami znašajo pri temperaturi 20 °C najmanj 2,5 in  
                                                                                    največ 24 ur. Pri daljših delovnih premorih je treba površino prejšnje delovne faze pobrusiti, če ni  
                                                                                    bila posuta s peskom.  
                                                                                    Pri višjih temperaturah se delovni premori lahko skrajšajo, pri nižjih pa podaljšajo.  
  

           Ustrezne podlage  Vse mineralne podlage znotraj in zunaj objektov, notranji trdoasfaltni estrihi.  

Podlaga mora biti suha, nosilna, stabilne oblike, trdna, brez nesprijetih delcev, brez prahu, 

oljnih in maščobnih madežev, sledi gume in drugih snovi, ki poslabšajo oprijem.   
Tlačna trdnost podlage mora znašati > 25 N/mm2.  

Cementne, z umetnimi dodatki obogatene izravnalne mase prej preverite na testni površini, 

ali so primerne za obdelavo s tem izdelkom.  

Površinska natezna trdnost podlage mora v povprečju znašati 1,5 N/mm2. Najmanjša 

posamična vrednost ne sme biti nižja od 1,0 N/mm2.  

Podlaga mora doseči izenačeno vlažnost:  
beton in cementni estrih: največ 4 utežne % (CM-metoda)  

Kontrolne metode za navedene vrednosti veljajo po Smernici za popravila, 3. del, ki jo 

je izdal Nemški odbor za jeklobeton.  

Trdoasfaltni estrihi morajo ustrezati stopnji trdote < IC 15 in morajo ohraniti obliko (se ne smejo 

deformirati) pri pričakovanih temperaturnih in mehanskih obremenitvah. 
Nosilni stari premazi na osnovi EP ali židkotrdega PUR.  

Druge vrste podlag in postopkov mora prej odobriti proizvajalec AvenariusAgro.  

 

         Orodje Takoj po uporabi in pri prekinitvah dela z razredčilom Disboxid 499 Verdünner. 

Opozorila Pri vgradnji materiala upoštevajte navodila za vgradnjo proizvodov za zaščito objektov. 

Upoštevajte Disbonova navodila za čiščenje in nego tal. 

 

 

Kemijsko-pravne določbe 

Standardna opozorila in  Samo za industrijske uporabnike (tehnična raba).   
    standardna obvestila  

Osnovna masa:  

Lahko izzove alergične kožne reakcije.  

Povzroča hudo draženje oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi škodljivimi učinki na 
vodno okolje. Po uporabi temeljito sprati kožo. Preprečite sproščanje v okolje.  

Nosite zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.  

PRI STIKU S KOŽO: sperite z obilo vode in mila. PRI STIKU Z OČMI: nekaj minut previdno 

izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. 

Nadaljujte z izpiranjem. Če nastopi stalno draženje oči: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.  

Trdilec:  

Lahko izzove alergijske kožne reakcije. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Lahko draži dihalne 

poti. Ne vdihavajte hlapov/razpršila. Ne vdihavajte prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. 

Uporabljajte le na prostem in v dobro prezračevanih prostorih.  
Nosite zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.  
PRI STIKU S KOŽO: sperite z obilo vode in mila.  

PRI VDIHAVANJU: osebo prenesite na svež zrak in jo pustite počivati v položaju, ki olajša 

dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.  

Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijske reakcije.  

Opozorila Odstranjevanje: 
V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo.  

Ostanki izdelka: osnovno maso in trdilec zmešajte in počakajte, da se zmes strdi. Strjeno 

zmes odstranite kot odpadne barve. Nestrjeni ostanki izdelka so posebni odpadki. EAK 

080111  

Giscode:  

PU40  

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS:  

v tem izdelku (kat. A/j) znaša 500 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 15 g/l HOS.  

Varnostni list  Varnostni list je na voljo na spletni strani http://www.avenariusagro.at in www.caparol.si.   
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Tehnična informacija: DisboPUR A 326, stanje: 10 / 2018  

Tehnična informacija je bila pripravljena na osnovi najnovejšega stanja tehnike in lastnih izkušenj. Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina  
tehnične informacije ne zavezuje.  Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno  
odgovornost preizkusi naše delovne materiale, ali ustrezajo predvidenemu namenu uporabe glede na konkretne pogoje na objektu. Z novo izdajo tehnične informacije/novo PDF-verzijo je vsebina te tiskovine 

ukinjena. 
  

Tehnično svetovanje  

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo. Če je konkreten primer problematičen, 

Vam naši strokovni svetovalci lahko pomagajo s podrobnimi navodili za Vaš objekt.  
  

 

Zastopnik za Slovenijo: CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda 

telefon: 059 209 220, faks: 01 300 70 80, internet: www.caparol.si, e-pošta: info@caparol.si 
 

http://www.caparol.si/

