
Karta informacyjna nr 436 
 
 

Disbothan 436  
PU-Decksiegel  
 
■ Barwiona, dwuskładnikowa (2K) żywica poliuretanowa do wykonywania wysokiej jakości 
powłok posadzkowych na podłożach mineralnych i z twardego asfaltu. Do stosowania 
wewnątrz pomieszczeń.  
 
 
 
Opis produktu 
 
Zastosowanie: 
Na wewnętrzne podłoża mineralne i 
z twardego asfaltu o bardzo dużym 
obciążeniu użytkowym / 
mechanicznym jak np.:  
■ hale fabryczne/produkcyjne z 
   ruchem wózków widłowych 
■ zakłady produkcyjne 
■ obiekty handlowe 
 
Właściwości wyrobu: 
■ odporność chemiczna 
■ twardo-ciągliwość 
■ odporność na obciążenia 
   mechaniczne 
■ ekstremalna odporność na 
   obciążenia mechaniczne w 
   wariantach wykonania jak zaprawa 
    rozlewna i posypywana powłoka 
    zamykająca. 
■ różnorodne warianty wykonania: 
   - powłoka wylewana o gładkiej  
       powierzchni; 
    - zaprawa samo rozlewna; 
    - posypywana powłoka zamykająca  
 
Materiał podstawowy: 
dwuskładnikowa (2K) żywica 
poliuretanowa. Nie zawiera 
rozpuszczalników. 
 
Opakowania: 
Opakowanie 30 kg: 
masa: 24 kg hobok metalowy 
utwardzacz: 6 kg wiadro metalowe. 
 
Barwy: 
szary krzemowy (Kieselgrau). 
Inne kolory w odcieniach szarości 
na zapytanie. 
 
Możliwość barwienia wg 
ekskluzywnej kolekcji 
kolorystycznej FloorColor. 
Promieniowanie UV oraz 
niekorzystne warunki 
atmosferyczne mogą powodować 
niewielkie zmiany w odcieniu lub 
zjawisko kredowania powłoki. 
Szlifujące użytkowanie może 
powodować zarysowania. Nie 
wpływa to na funkcjonalność 
powłoki. 
 
 

Stopień połysku: 
Połysk. 
 
Składowanie: 
Przechowywać w chłodnym i 
suchym miejscu. Okres 
przechowywania w oryginalnie 
zamkniętych opakowaniach wynosi 
ok. 6 m-cy. Przed użyciem 
przechowywać w temperaturze 
ok.20º C. 
 
Dane techniczne: 
 
Gęstość:        ok. 1,5 g/cm3 
 
Grubość warstwy suchej:  

       ok. 63 µm na 100 g/m² 
 
Ścieralność metodą Tabera: 
        64 mg/ 30cm2 

CS 10/1000 obr./1000 g 
 
Twardość powierzchni D wg Shore’a: 

       ok. 63  
 
Odporność na działanie 
związków chemicznych zgodnie z 
DIN 53 168 w temp. 20º C: 
 
 7 dni 
kwas octowy, 5% 
kwas solny, 10% 
kwas siarkowy, ≤10% 
kwas cytrynowy, 10% 
amoniak, 25% 
wodorotlenek wapnia 
ług potasowy, 50 % 
ług sodowy, 50% 
chlorek żelaza (III), stężony 
lizoform, 2% 
chlorek magnezu, 35% 
sargotan roztwór, 2% 
woda destylowana 
nasycony roztwór soli kuch. 
olej opałowy i napędowy 
olej silnikowy 
kawa 
coca-cola 
czerwone wino 
płyn chłodzący transformatorowy 
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Objaśnienie znaków: 
+ = odporność, V = możliwość 
przebarwienia 
 
 
 
 
 

Sposób użycia 
 
Odpowiednie podłoża 
Wszystkie wewnętrzne podłoża 
mineralne oraz jastrychy z twardego 
asfaltu. Podłoże musi być nośne, 
mocne, stabilne, pozbawione luźnych 
cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, 
resztek startej gumy oraz innych 
substancji zmniejszających 
przyczepność. Cementowe, 
wzbogacone tworzywem sztucznym 
masy wyrównawcze należy sprawdzić 
pod kątem przydatności do pokrycia. 
Wytrzymałość powierzchni na 
odrywanie musi wynosić średnio 1,5 
N/mm2, a minimalna mierzona 
wartość jednostkowa nie może być 
niższa niż 1,0 N/mm2. Podłoża muszą 
osiągnąć wilgotność wyrównawczą, 
która nie może przekraczać: 
Beton i jastrychy cementowe max 4% 
Jastrych anhydrytowy        max 0,5 % 
Jastrych magnezjowy 2 – 4 % 
Jastrych skałodrzewny: 4 – 8 % 
Należy wykluczyć możliwość 
wystąpienia wilgoci wstępującej. 
Jastrychy anhydrytowe i magnezjowe 
należy odizolować od gruntu. 
Jastrychy z twardego asfaltu muszą 
odpowiadać klasie twardości < IC 15 
oraz nie mogą się odkształcać pod 
wpływem temperatury lub obciążenia 
mechanicznego. 
 
Przygotowanie podłoża: 
Podłoża przygotować przy pomocy 
odpowiednich metod np. metodą 
śrutowania lub frezowania tak, aby 
spełniały powyżej opisane 
wymagania. 
 
Stare powłoki jednoskładnikowe (1K) i 
luźne dwuskładnikowe (2K) usunąć. 
Powierzchnie szkliste oraz sztywne 
powłoki dwuskładnikowe (2K) 
przeszlifować, zmatowić 
strumieniowo lub zagruntować 
środkiem Disbon 481 EP-Uniprimer. 
W twardym asfalcie musi być 
widoczny w min. 75% wypełniacz. 
Pęknięcia i ubytki naprawić środkami 
Disbocret ® PCC-Mörtel lub masami 
szpachlowymi Disboxid EP-Mörtel. 
 
 



Przygotowanie materiału: 
Utwardzacz dodać do masy 
podstawowej i intensywnie 
wymieszać mieszadłem 
elektrycznym pracującym na niskich 
obrotach (maks. 400 obr./min.) do 
uzyskania jednolitej kolorystycznie 
masy. Przelać do innego pojemnika 
i ponownie dokładnie wymieszać. 
Nie rozcieńczać materiału 
przeznaczonego do wykonania 
warstwy pośredniej i wierzchniej. 
 
Stosunek składników mieszanki: 
Stosunek masy podstawowej do 
utwardzacza wynosi: 
4 : 1 części wagowych. 
 
Czas przydatności do obróbki: 
Ok. 25 min. w temp. 20º C i 
względnej wilgotności powietrza 
60%. W wyższych temperaturach 
czas ten ulega skróceniu, w 
niższych wydłużeniu. 
 
Nakładanie: 
W zależności od zastosowania 
gładką kielnią lub odpowiednią 
raklą ( np. raklą zębatą z twardej 
gumy). Na powierzchniach z 
posypką, aby uzyskać chropowatą 
powierzchnię należy użyć wałka o 
średnim włosiu. 
 
Uwaga: użycie zębatej rakli nie 
oznacza automatycznie 
zachowania podanych poniżej 
zużyć materiału. 
 
Budowa warstw 
Gruntowanie podłoża: 
 
1. Podłoża mineralne zagruntować 
środkiem Disboxid 462 EP-Siegel, 
wypełniając pory. Szorstkie podłoża 
należy dodatkowo wyrównać 
stosując szpachlowanie 
wyrównawcze (materiał gruntujący 
zmieszany z piaskiem kwarcowym). 
Alternatywnie do gruntowania 
można zastosować: 
 Disboxid 433 EP-Grund BF 
 Disboxid 461 EP-Grund TS 
 Disboxid 463 EP-Grund SR 
 
2. Jastrych wewnętrzny z twardego 
asfaltu zagruntować wypełniając 
pory środkiem Disbothan 436 
PU-Decksiegel przy użyciu gładkiej, 
rakli z twardej gumy. 
Na szorstkich, chropowatych 
powierzchniach wykonać warstwę 
egalizacyjną poprzez dodatkowe 
szpachlowanie wyrównawcze z: 
Disbothan 436 – 1 cześć wagowo, 
Disboxid 942 – 0,5 cześci wagowo. 
 
Powłoki zamykające: 
 
1. Powłoka wylewana o 

gładkiej powierzchni: 
Disbothan 436 PU-Decksiegel 
równomiernie wylać na warstwę 
gruntującą i równomiernie 
rozprowadzić raklą zębatą z twardej 

gumy. Następnie wygładzić, gładką 
stroną rakli. Po ok. 10 min. świeżo 
wylaną warstwę należy 
odpowietrzyć wałkiem kolczastym. 
 
2. Zaprawa samo rozlewna o 

gładkiej powierzchni 
 

Po przełożeniu materiału Disbothan 
436 PU-Decksiegel do innego 
pojemnika podczas procesu 
mieszania dodać do niego 50% 
wag. drobnoziarnistego piasku 
kwarcowego Disboxid 942 
Mischquarz (0,1 - 0,4 mm) stale 
mieszając. Tak przygotowaną 
zaprawę wylać warstwę gruntującą 
i wyrównać jak opisano w pkt.1. 
Wskazówka: Przy stosowaniu 
materiału w kolorach specjalnych 
należy kontrolować ilość 
dodawanego piasku, ponieważ 
maks. jego ilość w zależności od 
odcienia może wynosić mniej niż 
50%  
 
3. Posypywana powłoka 

zamykająca 
 

Po przełożeniu materiału Disbothan 
436 PU-Decksiegel do innego 
pojemnika podczas procesu 
rozrabiania należy dodać do niego 
30% wag. piasku kwarcowego 
Disboxid 942 Einstreuquarz (0,1 - 
0,4 mm) stale mieszając. Tak 
przygotowaną zaprawę wylać jako 
powłokę zamykającą gruntującą i 
równomiernie rozprowadzić raklą. 
Świeżą powłokę zamykającą 
posypać na całej powierzchni 
piaskiem kwarcowym Disboxid 943 
Einstreuquarz (0,4 - 0,8 mm) lub 
944 (0,7 - 1,1 mm). 
Po stwardnieniu zmieść nadmiar 
piasku ostrą miotłą. Powłoka 
zostaje w ten sposób przygotowana 
do wykończenia powierzchni na 
sposób gładki lub antypoślizgowy. 
3.1. Powierzchnia gładka 

Na posypaną piaskiem 
powłokę zamykającą wylać 
zaprawę sporządzoną z: 

Disbothan 436 PU-Decksiegel 
     100 % wag.  
Disboxid 942 Mischquarz 
    50 % wag.  

Zaprawę należy równomiernie 
rozprowadzić pacą lub gładką 
raklą gumową. Następnie 
odpowietrzyć. 

3.2. Powierzchnia antypoślizgowa 
Na posypaną piaskiem 
powłokę zamykającą wylać 
żywicę Disbothan 436 PU-
Decksiegel, rozprowadzić 
równomiernie raklą z twardej 
gumy a następnie wygładzić/ 
wyrównać wałkiem o średnim 
runie. 
 

 
 
 
 
 

Zużycie: 
Gruntowanie  
Powierzchnie mineralne 
 
 
Twardy asfalt – wewnątrz 
 
gruntowanie  
Disbothan 436 
 
 
Szpachlowanie 
wyrównawcze 
Disbothan 436 
Disboxid 942 Mischquarz 
 

Patrz odpowiednia 
karta techniczna 
 
 
 
 
ok. 500–1000 g/m2 

 

 

 

 
ok. 1,2 kg/mm/m2 

ok. 0,6 kg/mm/m2 

Powłoka wylewana o gładkiej 
powierzchni 

ok. 1 mm grubości powłoki 
(3 mm, trójkątne uzębienie 
rakli)* 
Disbothan 436 
 
ok. 1,5 mm grubości 
powłoki (4 mm trójkątne 
uzębienie rakli)* 
 
Disbothan 436 
 

 
 
 
ok. 1,5 kg/m2 
 
 
 
 
 
ok. 2,3 kg/m2 

Zaprawa samo rozlewna o gładkiej 
powierzchni 

ok. 1,5 mm grubości 
powłoki 
(3 mm trójkątne uzębienie 
rakli)* 
Disbothan 436 
Disboxid 942 Mischquarz 
 
ok.2 mm grubości powłoki 
(5 mm trójkątne uzębienie 
rakli)* 
Disbothan 436 
Disboxid 942 Mischquarz 
 
ok.3 mm grubości powłoki 
(7 mm trójkątne uzębienie 
rakli)* 
Disbothan 436 
Disboxid 942 Mischquarz 
 

 
 
 
 
ok. 1,8 kg/m2 
ok. 0,9 kg/m2 
 
 
 
 
ok. 2,4 kg/m2 
ok. 1,2 kg/m2 
 
 
 
 
ok. 3,6 kg/m2 
ok. 1,8 kg/m2 

Posypywana powłoka zamykająca 
 

Powłoka zamykająca 
Disbothan 436 
Disboxid 942  
 
Posypka 
Disboxid 943 Einstreuqu. 
lub 
Disboxid 944 
Einstreuquarz 
 
Powierzchnie gładkie 
Disbothan 436 
Disboxid 942 Mischquarz 
 
Powierzchnie 
antypoślizgowe 
Disbothan 436 

 
ok. 2,4 kg/m2 
ok. 1,2 kg/m2 
 
 
 
 
ok. 4 – 4,5 kg/m2 
 
 
 
ok. 1,5 kg/m2 
ok. 0,75 kg/m2 
 
 
 
ok.500- 800 g/m2 

 
*Podane uzębienie rakli jest wyłącznie 
wskazówką. Dokładny wybór zależy od 
stopnia zużycia narzędzia, temperatury, 
wypełnienia i właściwości podłoża. 
Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie 
na podstawie prób bezpośrednio na 
obiekcie. 
 
 Przerwy technologiczne: 
W temp. + 20 0C przerwy 
technologiczne pomiędzy 
nakładaniem kolejnych warstw 
wynoszą min. 16 i maks. 24 godz. 



Przy dłuższej przerwie 
technologicznej przed 
przystąpieniem do dalszych prac 
powierzchnia musi być zmatowiona 
(przeszlifowana). Podane czasy 
skracają się w przypadku wyższej 
temperatury lub wydłużają w 
przypadku temperatury niższej.  
 
Temperatura obróbki: 
Minimalna temp. obróbki dla 
materiału, otoczenia i podłoża 
wynosi 5 ºC, maksymalna 30 ºC. 
Względna wilgotność powietrza nie 
może przekraczać 80%. 
Temperatura podłoża musi być 
zawsze przynajmniej o 3 ºC wyższa 
od temp. punktu rosy. 

 
Czas schnięcia: 
W temp. +20 ºC i przy względnej 
wilgotności powietrza 60% warstwa 
nadaje się do chodzenia po ok. 16 
godz., po 3 dniach jest odporna na 
obciążenia mechaniczne, a po 7 
dniach całkowicie stwardniała. W 
niższych temperaturach czas 
schnięcia ulega wydłużeniu. W 
czasie twardnienia (ok. 16 godz. 
przy +20 ºC) chronić przed 
działaniem wilgoci; wystąpienie 
wilgoci w fazie schnięcia może 
powodować niepożądane zmiany 
na powierzchni oraz zmniejszyć 
przyczepność powłoki. Zapewnić 
odpowiednią wentylację w czasie 
wysychania materiału.  
Niewłaściwa wentylacja może być 
przyczyną przebarwień na skutek 
nierównomiernego wysychania. 
 
Czyszczenie narzędzi: 
Natychmiast po użyciu i podczas 
przerw w pracy narzędzia myć 
rozpuszczalnikiem Disbocolor 499. 
 
Wskazówki bezpieczeństwa 

Produkt tylko do zastosowań 
przemysłowych.  
Masa: brak 
Utwardzacz:  
Działa szkodliwie przez drogi 
oddechowe. 
Działa drażniąco na oczy, drogi 
oddechowe i skórę. 
Może powodować uczulenie w 
następstwie narażenia drogą 
oddechową i w kontakcie ze skórą. 
Zanieczyszczone oczy przemyć 
natychmiast dużą ilością wody i 
zasięgnąć porady lekarza. 
Zanieczyszczoną skórę 
natychmiast przemyć dużą ilością 
wody z mydłem. 
W przypadku niedostatecznej 
wentylacji stosować odpowiednie 
indywidualne środki ochrony dróg 
oddechowych. 
W przypadku awarii lub jeżeli źle 
się poczujesz, niezwłocznie 
zasięgnij porady lekarza - jeżeli to 
możliwe, pokaż etykietę. 
Zawiera izocyjany. Przestrzegać 
wskazówek zawartych w karcie 
charakterystyki produktu. 
Utwardzacz oraz gotowy do użycia 
produkt (po zmieszaniu z masą) 
mogą wywoływać podrażnienia 
skóry i dróg oddechowych, oraz 
reakcje alergiczne. Podczas pracy 
z materiałem oraz w czasie jego 
schnięcia zapewnić dobrą 
wentylację pomieszczeń. Nie 
wdychać oparów. Nie nakładać 
metodami natrysku. Nie zaleca się 
pracy z tym produktem alergikom 
oraz osobom podatnym na 
schorzenia dróg oddechowych. 
 
Utylizacja: 
Do utylizacji nadają się jedynie 
całkowicie opróżnione opakowania. 
Opakowania zawierające resztki 
materiału utylizować zgodnie z 

obowiązującymi lokalnie przepisami. 
 
Zawartość LZO 
Zgodnie z Dyrektywą UE wartości 
dopuszczalne maksymalnej 
zawartości LZO (lotnych związków 
organicznych) dla tego typu 
produktów (typ A/j) wynoszą: 500 g/l 
(od 1.1.2010). Ten produkt zawiera 
maksymalnie 50 g/l LZO. 
 
Doradztwo techniczne 
 
W karcie niniejszej niemożliwe jest 
opisanie sposobów przygotowania 
wszystkich występujących w praktyce 
podłoży. W przypadkach, które nie 
zostały opisane powyżej, pomocnym 
może okazać się kontakt z naszym 
Działem technicznym. Chętnie 
udzielimy Państwu szczegółowych 
informacji związanych z konkretnym 
obiektem. 
 
Tel. (22) 544 20 40 
Fax (22) 544 20 41 
techniczny@caparol.com.pl 
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