
Disbon-süsteemid betoonile

Vastab kõigile nõuetele!
Disbocret®-süsteemitehnoloogia betooni renoveerimiseks ja betoonpindade kaitseks

UUS! Täiustatud Disbocret® 

PCC-System 500 – nüüd ka 

sillaehituseks



Disbocret®-süsteemitehnoloogia

Betoonehitiste kaitseks ja 

renoveerimiseks mõeldud Disbocret®-

materjalid on end nüüdseks juba enam 

kui neljakümne aastase praktika käigus 

õigustanud. Ikka ja jälle on eeskujuks 

Disbocret®- süsteemitehnoloogia!

- Disbocret® PCC-System 500 sisaldab 

renoveerimismaterjale nii elamute, 

administratiivhoonete, insenerehituste 

vajadusteks kui ka sillaehituseks, mis 

on vastavalt ZTV-SIB järgi lubatud. 

Need materjalid veenavad oma 

suurepäraste töötlemisomaduste, 

samuti maksimaalse kindlusega. 

- Disbocret®–pealispinna 

kaitsesüsteemid on Disbocret®-

süsteemitehnoloogia tuumaks. Nad 

pakuvad oma mitmekesisusega igas 

kasutusvaldkonnas ja igale probleemile 

sobiva lahenduse!

Enam kui kolmkümmend aastat kogemust:
                                              nimest saab programm!

HEAG Darmstadt, 

parkimismaja

Elumaja, München
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Disbocret® PCC-System 

500: arvestab vajadusi ja on 

töötlejasõbralik!

Disbocret® PCC-System 500-s 

peituvad enam kui kolmekümne aasta 

kogemused betooni parandamises 

kõrg- ja sillaehituses. 

Disbocret® PCC-System 500 

paistab silma 

-   praktiliste töötlemisomadustega

-   suurima võimaliku kindlusega

-   kõrge ökonoomsusega

Disbocret® PCC-System 500 pakub 

järgmiste toodetega: 

   Disbocret® 504 Feinmörtel

   Disbocret® 548 SPCC-Mörtel ja

   Disbocret® 505 Feinspachtel

kolme materjali reprofi leerimiseks ja 

pahteldamiseks, paigaldamiseks nii 

märg- kui ka kuivpihustusmeetodil. 

Betooni parandamine elamu-, insener- ja administratiivhoonete ehituses

Lühike töökäikude vaheline aeg, väga hea stabiilsus, 

samuti lihtsalt ehitusobjektil valmistatav – need on 

Disbocret® PCC-System 500 olulisimad tunnused.



Elamute, administratiivhoonete ja
                            insenerehituses kasutatav ülesehitus

Klassikaline ülesehitus

Korrosioonikaitse
Disbocret® 502 Protec plus (2x)
Nakkesild
Disbocret® 502 Protec plus
Reprofi leerimine 

Disbocret® 504 Feinmörtel

Kergbetooni parandamiseks lisada 
Disbocret® 509 LB

-   Klassikaline ülesehitus maksimaalse 

kindlusega ehitustööde teostamisel

-   Arvukate erineva suurusega kahjustatud 

pindadega suurematele objektidele  

-   Sobib ka kergbetooni parandamiseks.

-   5-40 mm kihipaksus ühe töökäiguga

Ratsionaalne ülesehitus 
pihustusmeetodil (M 1)
Korrosioonikaitse
Disbocret® 521 Antirost WS (2x)
Reprofi leerimine 

Disbocret® 504 Feinmörtel

-   Suurte kahjustatud pindadega 

objektidele, samuti betoonkatte 

tõstmiseks või uue pealispinnaprofi ili 

valmistamiseks. 

-   Paigaldatav nii märg- kui ka 

kuivpihustusmeetodil. 

-   Lubatud RiLi-SIB poolt, mördiklass M 1.

-   Osaliselt 5-40 mm kihipaksus, 

tervikpinnal kihi paksuseks 5-20 mm 

ühe töökäiguga.

Kompaktne ülesehitus

Multitec-Mörtel abil

Reprofi leerimine 

Disbocret® 507 Multitec-Mörtel

< 1 cm betoonkatte puhul kasutada 

Disbocret® 521 Antirost WS

- Lihtsaim, kiireim ja hinnalt soodsaim 

ülesehitus. 

- Sobib kõikidele objektidele, mis 

varustatakse hiljem Disbocret® 

pealispinna kaitsesüsteemiga või 

soojusisolatsiooni liitsüsteemiga. 

- Nurkades ja servadel kasutatavaid 

toestavaid saalungeid on võimalik 

kiiresti taaskasutada. 

- Töödeldav juba 2 tunni pärast.

- 5-40 mm kihipaksus ühe töökäiguga.



Betooni parandamine sillaehituses

Disbocret® PCC-System 500:
                    ökonoomne ja kindel!

Terasbetoonist konstruktsioonid 

on teedeehituse lahutamatuks 

osaks. Paljud sellistest rajatistest 

on aastakümneid kasutuses ja 

pidevalt kasvav liikluskoormus ning 

ilmastikutingimused jätavad oma jälje. 

Teedeehituse parandustöödeks 

on ZTV-SIB kohustuslikuna näinud 

ette, et siin tohib kasutada vaid neid 

materjale, mida lubab Saksamaa 

Maanteedeamet (Bundesanstalt für 

Straßenwesen, BaSt). 

Disbocret® PCC-System 500 

pakub ka siinkohal ideaalselt 

üksteisele kohandatud materjale 

betooni parandamiseks 

ning Disbocret® pealispinna 

kaitsesüsteemidega ka vastavat 

kaitset. 

Uusehitistel ja tee-ehitiste renoveerimisel: 

Disbocret® PCC-System 500



Horisontaalsete pindade 
ülesehitus (PCC I)

Korrosioonikaitse
Disbocret® 502 Protec plus (2x)
Nakkesild
Disbocret® 502 Protec plus
Reprofi leerimine 

Disbocret® 544 PCC I-Grobmörtel

Sillaehituses
             kasutatav ülesehitus 

- Käsitsi paigaldamiseks 

horisontaalsetel pindadel.

- Lubatud ZTV-SIB poolt 

kasutamiseks PCC I puhul. 

- Osalisteks parandustöödeks ja 

tervikpinna kõrguste tasandamiseks. 

- 30-100 mm kihipaksus ühe 

töökäiguga.

Vertikaalsete pindade ja altvaadete 
ülesehitus (PCC II)

Korrosioonikaitse
Disbocret® 502 Protec plus (2x)
Nakkesild
Disbocret® 502 Protec plus 
Reprofi leerimine 

Disbocret® 545 PCC II-Feinmörtel

- Käsitsi paigaldamiseks vertikaalsetel 

pindadel ja kasutamiseks altvaadete 

puhul, samuti horisontaalsetel 

pindadel.

- Lubatud ZTV-SIB poolt 

kasutamiseks PCC I ja II puhul. 

- Osalisteks parandustöödeks ja 

tervikpinna kõrguste tasandamiseks. 

- 5-40 mm kihipaksus ühe 

töökäiguga.

Vertikaalsete pindade 
ja altvaadete ülesehitus 
pritsimismeetodil paigaldamisel 

(SPCC)
Korrosioonikaitse
Disbocret® 502 Protec plus (2x)
Reprofi leerimine 

Disbocret® 548 SPCC-Mörtel

- Suurte kahjustatud pindadega 

objektidele, samuti betoonkatte 

tõstmiseks või uue pealispinnaprofi ili 

valmistamiseks. 

- Lubatud ZTV-SIB poolt. 

- Paigaldatav märg- ja 

kuivpihustusmeetodil. 

Kihtide paksused: 

Kuivpihustusmeetod: 

- ühekihiline  10-20 mm

- mitmekihiline 10-40 mm

- osaliselt  kuni 80 mm

Märgpihustusmeetodil: 

- ühekihiline  10-15 mm

- mitmekihiline 10-20 mm

- osaliselt   kuni 60 mm



Pealispindade kaitse

Tähtsaimad nõuded, mida 

pealispinna kaitsesüsteem täitma 

peab, on

- nakkuvus aluspinnaga

- kaitse kahjulike ainete ja vee 

sissetungimise eest

- veeauru difusioonivõime

Kaitsev värvikiht saab seda 

funktsiooni optimaalselt täita üksnes 

siis, kui see on veatu ja kiht on 

ühtlase paksusega. Seepärast 

algab asjatundlik kaitse terasbetooni 

pealispindade puhul pooride ja 

õhumullide täitmisega. 

Selleks pakuvad Disbocret® pahtlid 

ja poore täitvad segud väga veenvaid 

lahendusi, kas siis kattekihiga või 

kattekihita betoonil!

Eriti kasulikud on arvukad pahtlite ja 

kaitsekihtide kombinatsioonid. 

Asjatundlik pealispinnakaitse:
               pahteldamine ja kaitsev värvikiht!

Kui piisava 

betoonkattega 

intaktsete 

betoondetailide 

juures loobutakse 

pahteldamisest, siis 

on soovitav töödelda 

aluspinda vähemalt 

hüdrofoobse krundiga, 

mis takistab hiljem 

kaitsekihi niiskumist 

avatud pooridega 

piirkonnas. 

Ilma 

hüdrofoobse 

krundita. 

Hüdrofoobse 

krundiga. 
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Betooni pealispindade 
kaitsesüsteemidele esitatavad 
tehnilised nõuded



Tervikpinna pahteldamine 

Katmata betoonile

Disbocret® 505 Feinspachtel

Disbocret® Spachtel ja pooretäitvad mördid:
                           ületamatud kasutusvõimalused!

- kihi paksus 2-5 mm

- ebatasasuste tasandamine

- väikestele ja suurtele pooridele/

õhumullidele

- ühtlane aluspind, järgnev 

kaitsekiht ei vaja kruntvärvikihti

- paigaldatav märg- ja 

kuivpihustusmeetodil

- tarnitakse konteineris

Pooride ja õhumullide 
pahteldamine 

Katmata betoonile

Disbocret® 506 Planspachtel

Kaetud betoonile
Disbocret® 510 Füllschicht

- ilma üleminekuteta nullini 

tasandatav, seepärast säilitab 

struktuuri

- väikestele ja suurtele pooridele/

õhumullidele 

Disbocret® 510 Füllschicht: 

- spetsiaalselt värvitud betoonile, 

seepärast puudub vajadus 

eemaldada vanad kinnised 

värvikihid

Mört pooride täitmiseks 

Värvkatteta betoonile

Caparol Grundierkonzentrat LF
Disbocret® 510 Füllschicht

Kaetud betoonile

Disbocret® 510 Füllschicht

- kihi paksus 0,5 – 1 mm

- oma struktuur 

- väiksematele pooridele Ǿ ca 1 mm

- suurem tihedus kahjulike ainete 

vastu 

- kasutatav vanadel värvikihtidel ilma 

aluskrundita 

- pihustatav

Mört pooride täitmiseks
Äärmiselt pragunemisest 
ohustatud katmata betoonile 

Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme

Äärmiselt pragunemisest 
ohustatud värvitud betoonile 

Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme

- kihi paksus 1-2 mm

- oma struktuur

- väiksematele pooridele Ǿ ca 1 mm

- suurem tihedus kahjulike ainete 

vastu 

- kasutatav ilma aluskrundita 

- katab hästi pragusid

- pihustatav
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 Disbocret® Schutzsystem W on 

betooni kaitseviimistluse standard. 

Suurepärased tehnilised näitajad 

ja erakordsed töötlemisomadused 

võimaldavad laialdast kasutamist. 

Ka hea vastupidavus 

keskkonnamõjudele on eelis, mida 

ei tohi alahinnata. Selle süsteemi 

värvitoonide kiire kättesaadavuse tagavad 

toonimisseaded meie edasimüüjate juures. 

Disbocret® Schutzsystem W on 

pea 80%-l kõikidest kaitsemeetmetest 

optimaalne lahendus. 

Tooteprofi il

- keskkonnasäästlik

- katab pindmised võrkpraod  < 0,1 mm

- toonitav ColorExpress 

toonimisseadmetega

- kasutatav ka pritsmeveega 

kokkupuutuvates kohtades

Pealispinnakaitse katmata betoonile 

Disbocret® Schutzsystem W:
             pealispinnakaitse standardsüsteem!

Vanalinnakeskus, Kempten 
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Disbocret® Schutzsystem W ca. 304 m 

Disbocret® Schutzsystem W

väärtused võrdluses 

betoonpindade 

kaitsesüsteemidele 

esitatavate tehniliste 

nõuetega
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Viimistluse ülesehitus
                             katmata betoonil

Hüdrofoobse kattega 
Ülesehitus vastab: OS 2 (OS B)
*

Disboxan 450 Fassadenschutz

Disbocret® 515 Betonfarbe (2x)

- ilma pahteldamata 

- intaktsetele betoondetailidele

- lihtne, hinnalt soodne kaitsevahend ilma 

poore sulgemata

- keskkonnasäästlik tänu veega 

lahjendatavale hüdrofobiseerimisele

- omab üldist ehitusjärelevalve sertifi kaati

Tervikpinna pahteldamisega 
Ülesehitus vastab: OS 4 (OS C)*

Disbocret® 505 Feinspachtel

Disbocret® 515 Betonfarbe (2x)

- suurte ebatasasustega 

renoveeritavatele betoondetailidele

- kihi paksus 2-5 mm 

- sulgeb kindlalt ka suured poorid ja 

õhumullid

- ei vaja krunti

- omab üldist ehitusjärelevalve sertifi kaati

Sulgeb poorid ja õhumullid
1. pooride ja õhumullide 
pahteldamisega
Ülesehitus vastab: OS 4 (OS C)*

Disbocret® 506 Planspachtel

Caparol Grundierkonzentrat LF

Disbocret® 515 Betonfarbe (2x)

- intaktsetele ja renoveeritavatele 

betoondetailidele

- sulgeb kindlalt poorid ja õhumullid

- ilma üleminekuteta nullini tasandatav, 

seepärast säilitab struktuuri

2. poore täitva mördiga
Ülesehitus vastab: OS 4 (OS C)*

Caparol Grundierkonzentrat LF

Disbocret® 510 Füllschicht
(1x või 2x) 

Disbocret® 515 Betonfarbe (2x)

- intaktsetele ja renoveeritavatele 

väikeste kuni ca 1 mm Ǿ pooridega 

betoondetailidele

- sulgeb kindlalt poorid ja õhumullid

- lisatihedus kahjulike ainete vastu

- kihi paksus 0,5 – 1 mm

- struktureeritud pealispind

- omab üldist ehitusjärelevalve sertifi kaati

* OS-tähistus vastavalt RiLi-SIB/ZTV-SIB



Kuigi trend on suunatud üha 

enam lahustivabadele, keskkonda 

säästvatele kaitsesüsteemidele, ei saa 

lahustisisaldusega kaitsesüsteemidest 

veel päriselt loobuda. 

Disbocret® Schutzsystem L on 

eriti sileda pinnaga ning sobib seetõttu 

väga suure määrdumiskoormusega 

piirkondadele. Õhuke, ent tihe kaitsekile 

säilitab olemasoleva struktuuri ja pakub 

suurepärast värvisära!

Disbocret® Schutzsystem L on 

väga vastupidav eelkõige tugevale 

pritsmeveele. Süsteem kuivab 

probleemideta ka kõrge õhuniiskuse ja 

madalate temperatuuride juures. 

Tooteprofi il

- kasutatav probleemideta ka 

ebasoodsate ilmastikuolude korral

- väga vähesel määral määrduv

- säilitab struktuuri

- briljantsed värvid

Pealispinnakaitse katmata betoonile

Disbocret® Schutzsystem L:
                           Kui on oodata tugevat määrdumist!

Kommunaalettevõte, Frankfurt/Main 
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Disbocret® Schutzsystem L ca. 192 m ca 1,92 m Disbocret® Schutzsystem W 

Disbocret® Schutzsystem L 

väärtused võrdluses betoonpindade 

kaitsesüsteemidele esitatavate 

tehniliste nõuetega



Hüdrofoobse kattega 
Ülesehitus vastab: OS 2 (OS B)*

Disboxan 450 Fassadenschutz

Disbocret® 532 Color (2x)

* OS-tähistus vastavalt RiLi-SIB/ZTV-SIB

Viimistluse ülesehitus
                         värvkatteta betoonil

- ilma pahteldamata 

- intaktsetele betoondetailidele

- lihtne, hinnalt soodne kaitsevahend ilma 

poore sulgemata

Tervikpinna pahteldamisega 
Ülesehitus vastab: OS 4 (OS C)*

Disbocret® 505 Feinspachtel

Disbocret® 532 Color (2x)

- suurte ebatasasustega renoveeritavatele 

betoondetailidele

- kihi paksus 2-5 mm 

- sulgeb kindlalt ka suured poorid ja 

õhumullid

- ei vaja krunti

- omab üldist ehitusjärelevalve sertifi kaati

Sulgeb poorid ja õhumullid
1. pooride ja õhumullide 
pahteldamisega
Ülesehitus vastab: OS 4 (OS C)*

Disbocret® 506 Planspachtel

Dupagrund

Disbocret® 532 Color(2x)

- intaktsetele ja renoveeritavatele 

betoondetailidele

- sulgeb kindlalt poorid ja õhumullid

- ilma üleminekuteta nullini tasandatav, 

seepärast säilitab struktuuri

2. poore täitva mördiga
Ülesehitus vastab: OS 4 (OS C)*

Caparol Grundierkonzentrat LF

Disbocret® 510 Füllschicht
(1x või 2x) 
Disbocret® 532 Color (2x)

- intaktsetele ja renoveeritavatele 

väikeste kuni ca 1 mm Ǿ pooridega 

betoondetailidele

- sulgeb kindlalt poorid ja õhumullid

- täiendavalt tihendatud kahjulike ainete 

vastu

- kihi paksus 0,5 – 1 mm

- struktureeritud pealispind



Betoonist ehitusdetailid, milles on juba 

pragusid või mille suhtes on pragunemise 

oht (nt kergbetooni puhul), vajavad  

Disbocret® Schutzsystem E. Praod kuni 

± 0,1 mm on kaetavad ka äärmuslike 

külmakraadide korral. 

Kõik külmakraadidel elastsuse säilitavad 

pragusid katvad süsteemid kipuvad oma 

elastsuse tõttu määrduma. Kombineerituna 

läbipaistva Silanmuriga on Disbocret® 

Schutzsystem E esimene pragusid kattev 

süsteem, mis kaitseb määrdumise eest 

pika aja vältel. 

Tooteprofi il:

- keskkonnasäästlik

- katab praod ≤ 0,3 mm

- tasakaalustab dünaamiliste 

pragude tekkimise kuni  ± 0,1 mm 

-20º C juures
- pikaajaline kaitse määrdumise 

vastu tänu läbipaistvale 
Silamurile

Pealispinnakaitse katmata betoonile 

Disbocret® Schutzsystem E:
                säilitab külma korral elastsuse ja katab praod!

Disbocret® Schutzsystem 

E väärtused võrdluses 

betoonpindade 

kaitsesüsteemidele 

esitatavate tehniliste 

nõuetega. 

Alpha kõrghoone, Langen
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Tervikpinna pahteldamisega 

Ülesehitus vastab: OS 5a (OS D II)*

Disbocret® 505 Feinspachtel

Disbocret® 518 Flex-Finish (2x – 3x)

Viimistluse ülesehitus
                 katmata betoonil

* OS-tähistus vastavalt RiLi-SIB/ZTV-SIB

- suurte ebatasasustega, pragunemisest 

ohustatud, renoveeritavatele 

betoondetailidele

- kihi paksus 2-5 mm 

- sulgeb kindlalt ka suured poorid ja 

õhumullid

- ei vaja krunti

- omab üldist ehitusjärelevalve sertifi kaati

Sulgeb poorid ja õhumullid

1. pooride ja õhumullide 

pahteldamisega
Ülesehitus vastab: OS 5a (OS D II)*

Disbocret® 506 Planspachtel

Caparol Grundierkonzentrat LF

Disbocret® 518 Flex-Finish (2x – 3x)

- pragunenud ja renoveeritavatele 

pragunemisest ohustatud betoondetailidele

- sulgeb kindlalt poorid ja õhumullid

- ilma üleminekuteta nullini tasandatav, 

seepärast säilitab struktuuri

2. poore täitva mördiga

Ülesehitus vastab: OS 5a (OS D II)*

Caparol Grundierkonzentrat LF

Disbocret® 510 Füllschicht
(1x või 2x) 

Disbocret® 518 Flex-Finish (2x – 3x)

- pragunenud ja renoveeritavatele, 

pragunemisest ohustatud betoondetailidele 

väikeste kuni ca 1 mm ¨ pooridega 

- sulgeb kindlalt poorid ja õhumullid

- kihi paksus 0,5 – 1 mm

- struktureeritud pealispind

- omab üldist ehitusjärelevalve sertifi kaati

3. poore täitva mördiga äärmiselt

pragunemisest ohustatud 

pindadele: 

Ülesehitus vastab OS 5b (OS D I)*

Disbocret® 519 PCC-Schlämme
(1x või 2x)

Disbocret® 518 Flex-Finish (valge 

puhul ainult 1x)

- pragunenud ja renoveeritavatele, äärmiselt 

kergesti pragunemisest ohustatud 

betoondetailidele ja väikeste pooride korral 

läbimõõduga kuni ca 1 mm

- sulgeb kindlalt poorid ja õhumullid

- kihi paksus 1 – 2 mm

- ei vaja krunti

- omab üldist ehitusjärelevalve sertifi kaati

Pikaajaline kaitse 

määrdumise vastu tänu 

läbipaistvale Silanmur 

kaitsekihile!



Disbocret® Schutzsystem A on 

esmajoones tehniliselt funktsionaalne 

süsteem. See sobib eriti hästi 

betoondetailidele, mis on otseselt 

veekoormuse mőjusfääris. 

Seejuures on tegemist elastse, 

polümeermodifi tseeritud tsementmördiga, 

mille puhul on juba eelnevalt kuivmört ja 

juurdelisatav vedelik őiges vahekorras 

kokku segatud. 

Disbocret® Schutzsystem A sobib ka 

alternatiivseks tihendusmaterjaliks mitte 

survevee vastu (DIN 18 195, T.5). 

Kui töödeldavad pinnad ei ole pidevalt 

veega kokkupuutes, siis on vőimalik ka 

pindade värviline kujundamine Disbocret ® 

518 Flex-Finishiga. 

Tooteprofi il: 

- Keskkonnasäästlik

- Katab pragude vőrgustiku ja üksikud 

praod ≤ 0,2 mm

- Testitud edukalt -20º C juures

- Alternatiivne tihendusmaterjal mitte 

survevee vastu (DIN 18 195, T.5)

- Pihustatav vastava tigupumbaga

- Surveveekindel kuni min 5 bar

Pealispinnakaitse katmata betoonile 

Disbocret® Schutzsystem A:
       säilitab külma korral elastsuse, katab praod ja tihendab!

Betoonmahuti

Difusioon-ekvivalentne õhukihi paksus 
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Disbocret® Schutzsystem 

A väärtused võrdluses 

betoonpindade 

kaitsesüsteemidele esitatavate 

tehniliste nõuetega. 

Disbocret® Schutzsystem A ca. 230 m ca 3,2 m Disbocret® Schutzsystem A 



Tervikpinna pahteldamisega 

Ülesehitus vastab: OS 5b (OS D I)*

Disbocret® 505 Feinspachtel

Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme 

(2x)

* OS-tähistus vastavalt RiLi-SIB/ZTV-SIB

Viimistluse ülesehitus
               katmata betoonil

- suurte ebatasasustega, renoveeritavatele, 

pragunemisest ohustatud 

betoondetailidele, koos ja ilma pideva 

veekokkupuuteta

- sulgeb kindlalt poorid ja õhumullid

- pahtlikihi paksus 2-5 mm pluss 2 mm 

pinnakaitsevahendit

Sulgeb poorid ja õhumullid

Ülesehitus vastab: OS 5b (OS D I)*

Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme 

või Disbocret® 506 Planspachtel

Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme 

(2x)

- renoveeritavatele, pragunemisest 

ohustatud betoondetailidele, koos ja ilma 

pideva veekokkupuuteta

- sulgeb kindlalt poorid ja õhumullid

- ilma üleminekuteta nullini tasandatav

- 2 mm kihipaksusega pinnakaitse

- omab üldist ehitusjärelevalve sertifi kaati



0                1              2                3 4 [m]

Ilmastikutingimused ning kasutamine 

kahjustab iga kattematerjali. Korrapärane 

hooldus takistab kulukate kahjude 

tekkimist. Tüüpilised ohumärgid on: 

- kahjustused, praod

- ilmne ilmastiku tekitatud kahju

- nähtavad poorid ja õhumullid

Disbocret® kaitsesüsteemide 

spetsiaalseid pahtleid, pooretäitvaid 

segusid ja krunte võib probleemideta 

kasutada kandvatel vanadel värvikihtidel. 

Viimaste kulukas eemaldamine jääb niisiis 

ära, pind tuleb üksnes puhastada. 

Juba kaetud pindade töötlemine esitab 

samu nõudeid nagu katmata betooni 

töötleminegi. Siiski on vaja pöörata 

tähelepanu veeauru difusioonivõimele, 

sest uute ja vanade viimistluste difusioon-

ekvivalente õhukihipaksus tohib olla 

maksimaalselt 4 m. 

Pealispinnakaitse värvitud betoonile 

Ka värvkatted ei ole
                        igavesed!

Pleekinud, inetuks muutunud viimistlus

Metakrüül-
vaigu baasil
vana värvikiht

Disbon 487 
Haftgrund 
aluskrunt

Vahe- ja 
viimistluskiht 
Disbocret® 515 
Betonfarbe

-           4200  2900

-            100    190

ca            ca     ca
2,0          0,28  0,93

ca 3,2 m Disbocret® Schutzsystem 
W inkl. vana värvikiht
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Difusioon-ekvivalentne õhukihi 
paksus  Veeaur S
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Praktiline näide: vana värvikiht pluss 

renoveerimisel paigaldatav Disbocret® 

Schutzsystem W kiht jäävad ka koos 

oluliselt alla maksimaalsele difusioon-

ekvivalentsele 4 meetrisele õhukihi 

paksusele S
d
H

2
O. 





Pesubetooni ning struktuurbetooni 

parandamine ilma jälgi jätmata on vaevalt 

üldse võimalik, parandatud kohad jäävad 

täpsemal vaatlemisel alati nähtavaks. 

Spetsiaalselt sel eesmärgil on välja töötatud 

matt-transparentne kaitsekiht Disbocret® 

536 Waschbetonschutz LF. Viimane kaitseb 

betooni ilma optiliselt kahjustamata (ilma 

parandusi esile toomata) püsivalt. 

Tooteprofi il: 

- keskkonnasäästlik

- suur kihipaksus

- hea isepuhastumise efekt tänu  

pealispinna krobelisuse vähendamisele

- takistab tumenemist vihma mõjul

- takistab roostejälgede tekkimist

- kasutatav toonitud lasuurvärvina

Suuremate kahjustatud pindade puhul on 

soovitatav kasutada struktuuri ühtlustavat, 

katvat pinnakaitsevahendit. 

Pealispinnakaitse pesu- ja struktuurbetoonile 

Pesubetoon ja struktuurbetoon:
                    ennetamine on parem kui parandamine!

Bochumi kommunaalettevõte: detailne vaade

Ka kivimurrulaadselt 

töödeldud vői tugevalt 

struktureeritud betooni 

vőib kaitseks katta 

Disbocret® 536 

Waschbetonschutz 

LF’ga ilma esialgset 

välimust kahjustamata. 



Läbipaistev matt kaitsekiht 
Disbocret® 536 Waschbetonschutz

LF (3x) 

Viimistluse ülesehitus pesubetoonil
                                    ja struktuurbetoonil

Betoondetailidele, mille esialgne 
välimus ja iseloom tuleb säilitada. 

Matt lasuurvärvi tüüpi kaitsekiht

Kruntvärv 

Disbocret® 536 Waschbetonschutz LF 

Vahe- ja viimistluskiht

Disbocret® 536 Waschbetonschutz LF 

segatud maksimaalselt 5% Amphibolin 

täistoon- ja toonimisvärviga 

Värvierinevustega betoondetailidele, mis 

vajavad katmist. 

Värvitoon tuleks valida aluspinna järgi. 

Struktuuri ühtlustav, kaitsev

värvikiht

Disbocret® 510 Füllschicht (2x) 

Disbocret® 515 Betonfarbe (2x) 

või pragude tekkimise ohu korral 

Disbocret® 518 Flex-Finish  (2x) 

Suures ulatuses kahjustatud 

betoondetailidele. 



Mitte ükski teine ehitusmaterjal ei ühenda 

ökonoomsust ja koormustaluvust nii 

suurepäraselt kõige mitmekesisemate 

arhitektooniliste kujundusvõimalustega 

nagu betoon. Samal ajal kui uusehitustel 

on värvikas kujundus pea et 

iseenesestmõistetavalt juba planeerimise 

käigus ette nähtud, võivad ka vanad 

betoonehitised uuest kujundusest palju võita. 

CAPAROL FarbDesignStudio pakub 

planeerijatele ja tööde teostajatele 

väärtuslikku abi. Teie käsutuses on eksperdid 

koos värvikujundamise jaoks vajaliku know-

how’ga. 

Peale selle lihtsustab CAPAROL nimestike 

koostamist arvutiprogrammi CapaDATA abil. 

Ta on kasulik instrument töökirjelduste 

menüü abil juhitud loomiseks ja töötlemiseks. 

Peale selle on CapaDATAga koos täielik 

ülevaade kőikidest Caparoli toodetest kui ka 

edasised praktilised töö- ja abivahendid nagu 

nt CAD-detailjoonised, ehitusfüüsikalised 

arvutused vastavalt DIN 4108, Caparol 3D-

System ehitusvärvide jaoks ja elektrooniline 

värviatlas.

Andmete ülekandmine AVA-software’i toimub 

läbi integreeritud DA-84-liidese. 

Teenindus 

CAPAROL FarbDesignStudio ja CapaDATA:
   abiks kujundamisel, planeerimisel ja konkursi korraldamisel

Elumaja värvilahendus Faaker’ tänavas, 

Wiesbaden, kavandatud CAPAROL 

FarbDesignStudio poolt 



Ratsionaalsete töötehnikate kasutamist nagu 

seda on märg- ja kuivpihustusmeetod, loetakse 

tänapäeval edu faktoreiks. 

CAPAROL tarnib pihustatavaid materjale 

konteinerites, mida on Big-Bag-ide abil võimalik 

uuesti täita. 

Töötlevaid masinaid nagu segamismasinaid 

ja pumpasid, saab vajaduse korral CAPAROList 

laenutada. 

Kvalifi tseeritud kaastöötajad pakuvad 

objektidel ulatuslikku tehnilist nõu, nt. 

tootenõustamist, näidisvärvimist ja jagavad 

kasutamis-tehnilisi juhtnööre. 

Betooniteemalistel seminaridel viiakse 

korrapäraselt läbi toote- ja kasutamistehnilisi 

koolitusi. 

Konteinerid ja masinad
                 Nõustamine ja koolitus

Näidisvärvimine raadiomastis.

Käsitöö Maja, Ober-Ramstadt: siin korraldatakse seminare ja koolitusi.

Container Berö 1,2 3

Tarnitav konteiner koos integreeritud 

segajaga (PFT HM 104) Disbocret® 

504 Feinmörtel ja Disbocret® 504 

Feinspachtel jaoks. Taastäitmine 

ehitusplatsil toimub Big-Bag-ide abil. 



Kempten

Freiburg

Ulm

Stuttgart

München

Regensburg

Nürnberg

Würzburg

Erfurt
Chemnitz

Leipzig

Berlin

Rostock

Schwerin
Hamburg

Bremen

Osnabrück

Dortmund

Düsseldorf

Köln
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Fulda

Karlsruhe

Koblenz

Saarbrücken

Frankfurt/Main

Hannover

Magdeburg

Dresden

Frankfurt/Oder

Hof

Müügiteenindus Ober-Ramstadt

Põhja regioon  telefon  (061 54) 71 17 21

   faks (061 54) 7 15 00

Lääne regioon  telefon  (061 54) 71 17 23

   faks (061 54) 7 15 55

Keskregioon  telefon  (061 54) 71 17 24

   faks (061 54) 71 10 46

Lõuna regioon  telefon  (061 54) 71 17 25

   faks (061 54) 7 16 04

Ida regioon  telefon  (061 54) 71 17 22

   faks (061 54) 7 16 02

Tehniline klienditeenindus
Saksamaa Liitvabariik  telefon  (061 54) 71 17 77
   faks (061 54) 71 13 51

Arhitektide ja objektide teenindamine
Saksamaa Liitvabariik  telefon  (061 54) 7 15 24
   faks (061 54) 7 15 10
    (061 54) 71 13 51

Tootmine 

Deutsche Amphibolin-Werke 
Von Robert Murjahn
GmbH&Co.KG
D-64372 Ober-Ramstadt 

LACUFA AG
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA AG 
Köthen Lacke GmbH 
D-06366 Köthen

LACUFA AG 
Werk Nerchau 
D-04685 Nerchau 

Neue Meldorfer 
Flachverblender GmbH&Co KG
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm 
GmbH + Co Dämmstoffe
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg 
– Großsachsen

Caparol France S.a.r.l. 
F-77130 Montreaux

Caparol Italiana
GmbH & Co. KG
I-20080 Vermezzo (Mi) 

Synthesa Chemie 
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Fries, Burgholzer & Comr. 
Baustoffi ndustrie 
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

AB N. Haglund
Färgindustrie
S-40013 Göteborg 

Rupf + Urfer AG
CH-8604 Volketswil

LITHODECOR
Naturstein GmbH & CoKG
D-08525 Plauen

Turustamine 
CAPAROL Farben Lacke 
Bautenschutz GmbH & Co 
Vertriebs KG
Roßdörfer Straße 50 
D-64372 Ober-Ramstadt

Niederlassung Berlin
Schnellerstraße 141
D-12439 Berlin 

Caparol Belgium bvba/sprl
B-3530 Houthalen

Caparol España, S.L. 
E-17300 Blanes
(Girona) 

Caparol Farben AG 
CH-4133 Pratteln

Caparol Hungária Kft. 
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C. 
Dubai · U.A.E. 

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk 

Caparol Polska Sp. z.o.o.
PL-02-903 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o. 
BiH-71000 Sarajevo

Caparol Slovakia spol. s.r.o. 
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges. m.b.H.
A-1222 Wien

Český Caparol, spol. s.r.o. 
CZ-37001 České Budĕjovice
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o. 
HR-10431 Sv. Nedelja-Zagreb

Caparol Bulgaria
Repräsetanz 
BG-1784 Sofi a

S.C. Caparol 
Romănia S.R.L. 
RP-117313 București

TINTAS CAPAROL LDA
P-8365 Armação de Pêra

LACUFA AG
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

CAPAROL OOO
RU- 125212 Moskau

LACUFA AG, Moskva büroo
RU-125212 Moskau

LACUFA AG, Kiievi büroo
UA-03057 Kiew

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga 
BY-220035 Minsk
EE-10112 Tallinn
LT-2028 Vilnius

Litsentsid
BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A.Ș. 
TR-81090 Bostanci-Istanbul

PermaRock Products Ldt.
GB- Leicestershire LE11 5TW

RIORDAN & CO (PTY) LDT.
Johannesburg / Rep. Of South Africa

OOO SP DISKOM 
BY-224025 Brest

BEROLINA COLOR GmbH
GE-380019 Tbilisi

Müügipartnerid

SEFRA Farben- und Tapetenvertrieb Gesellschaft 
m.b.H. 
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

CAPAROL Farben Lacken Bautenschutz GmbH&Co Vertriebs KG
Roßdörfer Straße 50  64372 Ober-Ramstadt
Telefon: 0 61 54) 71-0   faks (0 61 54)7113 91  www.caparol.com

Berliini fi liaal
Schnellerstraße 141 12439 Berlin
Telefon (0 30) 6 39 46-0
faks (0 30) 63 94 62 88

Klienditeeninduskeskus

Telefon (+372) 600 0690
Faks     (+372) 600 0691
info@caparol.ee

Info ja koolituskeskus

Telefon (+372) 600 0699
Faks     (+372) 600 0691
info@caparol.ee


