
Van waardevol naar waardevast
Effectieve bescherming voor balkons en galerijen
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Gezichtsbepalend

metaalbescherming
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wandafwerking

houtbescherming

akoestisch 
plafond

buitengevelisolatie
met steenstrips

buitengevelisolatie
met muurverf

Vloeren, balkons, galerijen en andere betonnen constructies moeten tegen een stootje kunnen. Ze hebben te maken met inten-
sief gebruik én met de invloed van het grillige Nederlandse weer. Vloeren en galerijen zijn niet alleen gezichtsbepalend, ze zijn 
ook van belang voor het behoud van de waarde van vastgoed. Professionele bescherming is dan ook onmisbaar. 

Disbon zorgt ervoor, al sinds 1957. De Disbon vloer- en beschermingssystemen voor betonnen elementen, zoals vloeren, bal-
kons en galerijen, zijn perfect op elkaar afgestemd. Ze garanderen dat bouwdelen en gebouwen functioneel zijn en blijven. 

Bij omvangrijke projecten liggen succes en problemen vaak dicht bij elkaar. Door de juiste producten te kiezen en die producten 
vakkundig toe te passen, maakt u het verschil. De inbreng van ervaren mensen die weten waarover ze praten is daarom essen-
tieel. Deskundig advies en betrokken begeleiding zijn bij Disbon altijd onderdeel van de oplossing. 

Deze brochure laat een aantal standaardsystemen zien, gebaseerd op diverse situaties en ondergronden. Een vakbekwame 
projectadviseur kan u met behulp van Disbon-producten ook een maatwerkadvies geven dat in alle opzichten aansluit op uw 
omstandigheden en uw specifieke wensen. 

De vloercoatings van Disbon 
vormen een uitstekende combinatie 
met alle verfsystemen van Caparol. 

vloercoating
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Aan balkons en galerijen stelt u hoge eisen. En terecht. 

De elementen die aan de buitenkant van een gebouw zichtbaar zijn en gebruikt worden, bepalen een belangrijk deel van de 
uitstraling. De waarde van woningen, kantoren en andere gebouwen hangen samen met comfort, sfeer, veiligheid en beeld-
kwaliteit. Geen wonder dat u hoge eisen stelt aan balkons en galerijen. Ze moeten veilig zijn, maar ook mooi. Bestand tegen 
weersinvloeden, maar ook onderhoudsvriendelijk.

Over de systemen in deze brochure:
 De omschrijvingen van de systemen in deze brochure zijn richtlijnen. Toepassing in de praktijk is afhankelijk van eisen en 

wensen, conditie van de ondergrond en de situatie van de te behandelen delen. Alles over producteigenschappen, ver-
werking en toepassing vindt u in de meest recente informatiebladen op onze website. 

 De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van vet, vuil en andere stoffen die de hechting van de aan te brengen coa-
tings negatief beïnvloeden. Aansluitvoegen en dilataties moeten geheel waterdicht zijn afgewerkt. 

Uitstraling
Het balkon, de loggia en het entreegebied van een gebouw vormen een integraal 
onderdeel van de leefomgeving van de bewoners. Saai? Dat hoeft niet. Met een 
decoratieve vloercoating kan ook een betonnen oppervlak een positieve bijdrage 
leveren aan de uitstraling. 

Veiligheid 
De coating van een vloer moet bescherming bieden, maar ook veiligheid. Zo 
moet het oppervlak niet te glad en tegelijkertijd makkelijk en goed schoon te 
maken zijn.

Bescherming 
Bescherming is een ruim begrip. Een coating moet dan ook vooral veelzijdig zijn en 
bijvoorbeeld beschermen tegen mechanische belasting, tegen het indringen van water, 
tegen weersinvloeden én tegen het effect van strooizout. Soms moet de coating zelfs 
elastisch zijn om het werken of bewegen van de ondergrond te kunnen opvangen.

Snelheid 
Een galerijvloer coaten is een hele klus. Maar de bewoners willen wél naar binnen 
kunnen. Soms kan dat met behulp van loopvoorzieningen, soms is het beter om te 
kiezen voor een systeem dat al na korte tijd weer beloopbaar is. Kwestie van goed 
overleg en een doordacht advies. En een eersteklas product natuurlijk. 

Rendement 
Een kwalitatief hoogstaand en slim toegepast systeem levert op de lange 
termijn altijd voordeel op. In de vorm van een lange levensduur én een langere 
onderhoudscyclus.  
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Rolcoating | Economisch systeem

Bijzonderheden en pluspunten

Onderdelen die aan het weer worden blootgesteld, zijn met 
dit systeem langdurig bestand tegen water en UV-belasting. 
Voor een antislipafwerking voegt u Disbon 947 SlideStop 
Rough toe aan Disbothan 446 PU Klarschicht. 

Goten, hekopstanden, kimmen

 CapaTex Fix
 Disbon 404 ELF 1-Acryl-Bodensiegel

 Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel
 DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung

 Met water te belasten
 Bestand tegen weersinvloeden en UV-bestendig 
 Met carbonvezel versterkt 
 Antislip R10 volgens DIN 51130

Vloervelden

 CapaTex Fix
 Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel

 Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel
 DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung gemengd met

 DisboADD 947 Glasperlen Rough

Een eenvoudige en economische oplossing, waarbij u de met carbonvezel versterkte tussenlaag afwerkt met een 
weervaste en flexibele afwerklaag. Alléén geschikt voor balkons. 

Geschikt voor:    balkons  galerijen
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Rolcoating | Licht flexibel systeem

Bijzonderheden en pluspunten

Oneffenheden in de ondergrond vallen met deze coating 
minder op. Het kwartszand in de coating zorgt voor 
wrijvingsweerstand, zodat de kans op uitglijden kleiner 
wordt. 

Goten, hekopstanden, kimmen

 DisboXID 462 2K-EP-Grundierung
 DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung

 DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung

 Waterdicht, ook bij langdurige belasting
 Bestand tegen weersinvloeden
 Scheuroverbruggend 0,3 mm
 Goed bestand tegen mechanische belasting

Vloervelden

 DisboXID 462 2K-EP-Grundierung
 DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung

Vol en zat afzanden met Disboxid 943 Einstreuquarz
 DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung

Onderstaande afwerking biedt een prima oplossing voor balkons én galerijen met een glanzende uitstraling. De 
afwerking is goed bestand tegen weersinvloeden én strooizout. Deze twee-component polyurethaancoating 
laat zich eenvoudig verwerken.

Geschikt voor:    balkons  galerijen
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Rol- en gietcoating | Scheuroverbruggend systeem 

Bijzonderheden en pluspunten

Hoogwaardig flexibel systeem dat langdurig bescherming 
biedt bij thermische scheurvorming in de ondergrond.

Goten, hekopstanden, kimmen

 DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
 DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung

 DisboPUR 309 2K-PU-Versiegelung

 Met water te belasten
 Bestand tegen weersinvloeden en UV-bestendig 
 Sterk elastisch
 Antislip R10 volgens DIN 51130

Vloervelden

 DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
 DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung

 DisboPUR 309 2K-PU-Versiegelung gemengd met 
   DisboADD 947 Glasperlen Fine

Geschikt voor:    balkons  galerijen

Door voortdurende belasting en werking kunnen krimpscheuren ontstaan aan het oppervlak. Met dit scheur-
overbuggende systeem voorkomt u dat, zélfs bij een ongelijkmatige ondergrond. Het systeem bestaat uit een 
dekkende twee-componenten gietcoating van polyurethaan met een fraaie, zijdematte uitstraling.  

Let op: voor verwerken van deze producten is specialistische kennis een vereiste. 
Neem hiervoor contact op met uw Disbon contactpersoon.
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Rolcoating | Sneldrogend systeem

Bijzonderheden en pluspunten

Dit twee-laags systeem voor vloervelden droogt snel en is 
voorzien van antislip. In combinatie met een sneldrogende 
primer zet u het complete systeem in één dag op. 

Goten, hekopstanden, kimmen

 DisboPUR A 320 2K-Polyaspartic-Primer 
Optioneel: licht afzanden met 
DisboADD 942 Quarzsandmischung
 DisboPUR A 326 2K-Polyaspartic-Beschichtung 

  DisboPUR A 326 2K-Polyaspartic-Beschichtung 

 Zeer slijtvast
 Snelle doorharding
 Minder overlast
 Bestand tegen weersinvloeden

Vloervelden

 DisboPUR A 320 2K-Polyaspartic-Primer 
    Optioneel: licht afzanden met 

DisboADD 942 Quarzsandmischung
 DisboPUR A 326 2K-Polyaspartic-Beschichtung 

Vol en zat afzanden met 
DisboADD 943 Quarzsandmischung
  DisboPUR A 326 2K-Polyaspartic-Beschichtung 

Geschikt voor:    balkons  galerijen

Een vloer afwerken in één dag? Dat kan. Met een sneldrogend systeem bespaart u tijd én kosten, omdat 
bijvoorbeeld het plaatsen van loopvoorzieningen niet nodig is. Ook de overlast voor bewoners, bezoekers 
en omwonenden blijft tot een minimum beperkt. 

Let op: voor verwerken van deze producten is specialistische kennis een vereiste. 
Neem hiervoor contact op met uw Disbon contactpersoon.

 Met water te belasten
 Eenvoudige verwerking
 Hoge dekkracht
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Bijzonderheden en pluspunten

De aanwezige tegels dienen vast te liggen en voegen dienen 
intact te zijn. 

Goten, hekopstanden, kimmen

 Voegen egaliseren met een mengsel van  
 DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung en
 DisboADD 942 Quarzsandmischung

 DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung 

 Met water te belasten
 Bestand tegen weersinvloeden 

     en UV-bestendig
 Antislip R10 volgens DIN 51130

Vloervelden

 Voegen egaliseren met een mengsel van 
 DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung en
 DisboADD 942 Quarzsandmischung

 DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung 
 DisboPUR 309 2K-PU-Versiegelung gemengd met 

   DisboADD 947 Glasperlen Fine

Rol- en gietcoating | Afwerking over bestaande tegelvloer

Geschikt voor:    balkons  galerijen

Een balkonvloer die voorzien is van een tegelvloer kunt u met dit systeem een nieuw uiterlijk geven. 

 Scheuroverbruggend
 Sterk elastisch

Let op: voor verwerken van deze producten is specialistische kennis een vereiste. 
Neem hiervoor contact op met uw Disbon contactpersoon.
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Algemeen onderhoud | Bestaande coatings

Verfsysteem | Afwerking overige betonnen delen

De onderkant van balkons en galerijen

Muresko zorgt voor een mooie, minerale uitstraling van 
het balkon- of galerijplafond. De bovenkanten moeten 
waterdicht zijn afgewerkt. 

 Zeer open voor waterdamp
 Bestand tegen weersinvloeden 
 Milieusparend
 Uitstekende dekkracht

 Grondlaag CapaGrund Universal
 Twee lagen Muresko SilaCryl

Diktekanten en consoles

Amphibolin, een universele acrylaat muurverf, is 
bijzonder geschikt voor de bescherming van beton.

 Regendicht en waterwerend
 Zeer goed reinigbaar
 Zeer goed hechtend
 Alkalivast
 Zeer goede CO² remming

 Grondlaag CapaGrund Universal
 Twee lagen Amphibolin

De in deze brochure omschreven systemen gaan 
uit van onbehandelde minerale ondergronden 
met producten uit een deel van ons assortiment.

Bij onderhoud speelt de conditie of situatie 
van ondergronden, maar ook van bestaande 
coatings een essentiële rol bij voorbewerking, 
productkeuze en systeemopbouw.

Als leverancier van hoogkwalitatieve coatings 
ondersteunen wij u graag bij het vaststellen van 
de juiste producten.
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Parkeergarages
De vloer van een parkeergarage heeft het zwaar te verduren. 
En niet alleen door de mechanische belasting van auto’s en 
motoren. Ook motorolie, brandstof en strooizout werken da-
gelijks in op de vloer. Net als voor andere omgevingen heeft 
Disbon voor parkeergarages niet ‘een’ vloercoating, maar een 
totaalconcept voor vloeren, wanden en plafonds. Met voorde-
len die je kunt zien, voelen en uitrekenen. 

Openbare ruimten
De afwerking van een gebouw draagt bij aan een prettig en 
veilig gevoel. De uitstraling is bepalend voor de sfeer en de 
kwaliteit. In crèches, scholen, kantoren en ziekenhuizen moet 
de vloer voldoen aan uiteenlopende eisen en daarnaast zor-
gen voor een kwalitatieve basis. Met Disbon vindt u gegaran-
deerd een vloercoating die geen schadelijke stoffen afgeeft, 
terwijl u bovendien op basis van een deskundig advies de juis-
te kleur kiest. 

Reparaties en dekvloeren
Betonnen vloeren en andere constructies worden zwaar be-
last. Op termijn zijn slijtage en schade onvermijdelijk. Met 
Disbon pakt u zowel het onderhoud als het voorbehandelen 
grondig aan. Dankzij een breed pakket reparatie- en egalisa-
tiemiddelen realiseert u een langere onderhoudscyclus.

Industriële vloeren
In een moderne productieomgeving moet de vloer vaak be-
stand zijn tegen chemicaliën en/of tegen mechanische be-
lasting. Ook de veiligheid van mensen speelt een rol en dat 
stelt bijvoorbeeld eisen aan de oppervlaktestructuur en de 
milieu-effecten. Daarnaast is het mogelijk dat de vloer an-
tistatisch moet zijn, terwijl de levensmiddelenindustrie weer 
andere, specifieke voorwaarden stelt. Met Disbon vindt u voor 
iedere situatie een oplossing die zelfs aan de meest gedetail-
leerde eisen voldoet. 

Andere oplossingen van Disbon



U verwacht nogal wat van uw gebouw. Of het nu een woning is of een 
kantoorgebouw, een winkelpand of een fabriek, uw gebouw is een 
waardevol bezit. En uiteraard ziet u graag dat de waarde van uw gebouw 
op peil blijft of zelfs stijgt. Om dat voor elkaar te krijgen, moet uw gebouw 
prestaties leveren. Het moet duurzaam zijn, comfortabel en zuinig. En als 
het éven kan, óók nog mooi.   

Wilt u de totale performance van uw gebouw verbeteren, kunt u kiezen 
voor één partner die op ieder gebied expertise én middelen van het 
hoogste niveau in huis heeft. DAW beschikt over de ervaring én de 
producten om uw gebouw beter te laten presteren. Geen deeloplossingen, 
geen tijdelijke maatregelen, maar een geïntegreerde aanpak. 

DAW is uw partner in Nederland bij wie u álles vindt dat uw gebouw nodig 
heeft voor topprestaties:
- effectieve en langdurige bescherming
- reductie van het energieverbruik
- een upgrade van de uitstraling

Dit is het moment om gebouwen beter te maken. 
Samen met DAW.

Buildings perform better with DAW



Versie 03.2019  |  Op www.caparol.nl vindt u altijd de meest recente versie van deze brochure.
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