
Een vlugge, vriendelijke en veilige vloer
Van waardevol naar waardevast



  Oplosmiddelvrij en reukarm

  Bij 20°C al na ca 2 uur weer te belopen

  UV-bestendig

  Al vanaf 3°C te verwerken

  Bestand tegen diverse chemicaliën waaronder brandstoffen,  

 oliën en zuren

  Zeer snel leverbaar in duizenden kleuren

  In sets van 7 kg en van 24,5 kg leverbaar

  Taai-elastisch (zowel primer als eindlaag)



DisboPUR A 326 2K-Polyaspartic-Beschichtung
Snelreagerende, gepigmenteerde vloercoating op basis van polyaspartic. 

Twee componenten (2K).
Bekijk hier de 

instructievideo
op YouTube!

In een paar uur tijd een nieuwe vloer
 

Een vloer waarop niet gelopen, gereden of gewerkt kan worden, is héél onhandig. Het aanbrengen van een 

nieuwe vloercoating komt dan ook altijd ongelegen. Gebruikers, bezoekers of bewoners moeten wachten, 

omlopen, binnen blijven of juist buiten wachten. En wat erger is: in veel gevallen kost al die overlast ook nog 

eens tijd en geld. Daarom heeft Disbon een vloercoating ontwikkeld die razendsnel droog is én weer belast kan 

worden. Met DisboPUR A326 kan uw opdrachtgever al na een paar uur de vloer weer vrijgeven en gebruiken. 

Door de ultrasnelle droogtijd van Disbon’s nieuwste vloercoating is het meestal niet nodig om loopvoorzieningen 

aan te brengen. Ook dat scheelt tijd én kosten.

DisboPUR A326 is een 2-componenten vloercoating die snel uithardt. U kunt het product zowel binnen als 

buiten gebruiken op alle minerale vloeroppervlakken. Ook het verwerken zelf is binnen en buiten vrijwel altijd 

mogelijk, omdat u DisboPUR A326 probleemloos kunt toepassen wanneer omgeving en ondergrond een 

temperatuur hebben tussen 3°C en 30°C. (De ideale materiaaltemperatuur tijdens de verwerking ligt tussen 

15°C en 20°C.) Omdat vocht als een katalysator werkt en de uitharding (te) sterk versnelt, kan DisboPUR A326 

niet worden verwerkt bij een relatieve luchtvochtigheid van méér dan 70%. 

Of het nu gaat om een balkon, een flatgalerij of een industriële vloer, al na enkele uren is de coating uitgehard 

en kunt u de vloer weer in gebruik nemen. Met DisboPUR A326 werkt u niet alleen vlug, maar ook veilig en 

verantwoord, want het product is nauwelijks te ruiken en volledig vrij van oplosmiddelen. DisboPUR A 320 

2K-Polyaspartic-Primer is speciaal op de eindlaag afgestemd en dient hierbij als primerlaag. Hierdoor wordt,  

in tegenstelling tot andere systemen in de markt, een goed op elkaar afgestemd taai-elastisch systeem 

aangebracht.

Gladde afwerking*

 DisboPUR A 320 2K-Polyaspartic-Primer

Licht afgezand met DisboADD 942 Quarzsandmischung

 DisboPUR A326 2K-Polyaspartic-Primer

  DisboPUR A326 2K-Polyaspartic-Primer

Antislip afwerking*

 DisboPUR A 320 2K-Polyaspartic-Primer

Licht afgezand met DisboADD 942 Quarzsandmischung

 DisboPUR A326 2K-Polyaspartic-Primer, vol en zat 

     afzanden met DisboADD 943 Quarzsandmischung

 DisboPUR A326 2K-Polyaspartic-Primer

*Gebaseerd op een onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond.



Een vlugge, vriendelijke en veilige vloer
met Disbon A326

Disbon is een merk van Caparol. Kijk op www.caparol.nl voor meer 

informatie en voor een verkooppunt bij u in de buurt. 

DAW NEDERLAND B.V. 
www.caparol.nl
info@caparol.nl
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Geprint op papier dat is gemaakt van 100% gerecyclede vezels. 

Chloorvrij gefabriceerd.


